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Основними завданнями роботи відділу культури і туризму  є реалізація 

державної політики в галузі культури, мистецтва,  охорони культурної спадщини  і 
туризму. Головна увага приділяється поліпшенню рівня роботи закладів культури 

та мистецтв Лиманської  ТГ, 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  

та інвентаризація об’єктів культурної спадщини..  

Першочерговими завданнями залишаються питання фінансування сфери 

відродження, збереження і примноження культурної спадщини, фольклору, 

організація змістовного дозвілля населення, підвищення фахового рівня клубних та 

бібліотечних працівників, покращення організації та проведення: свят, фестивалів, 

огляді-конкурсів, виставок, семінарів, забезпечення належної охорони праці та 

протипожежної безпеки у закладах культури, а також участь колективів художньої 
самодіяльності в обласних заходах.  

В громаді збережено інфраструктуру галузі культури. 

       Станом на 01.01.2022 р. на території Лиманської міської територіальної 
громади (далі - Лиманська громада) здійснюють свою діяльність 45 закладів 

культури, які відносяться до сфери управління відділу культури і туризму міської 
ради та є закладами культури базової мережі місцевого рівня громади, а саме: 

− Публічна бібліотека Лиманської ОТГ, Бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка 

та бібліотеки філії – разом всі заклади складають 23 одиниці; 
− 20 клубних установ; 

− Народний краєзнавчий музей м. Лиман; 

− Музична школа міста Лиман.  

     Чисельність працюючих в них 123,75 штатних одиниць, із них – 108,75 

керівники і фахівці. Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму налічує 

7 штатних одиниць, апарат управління -2. Разом галузь культури і туризму 

обслуговує 132,75 штатних одиниць. 

Публічна бібліотека Лиманської ОТГ  складається із 23 бібліотек-філій, штатних 

одиниць – 30, де працює 39 осіб, бібліотечних працівників – 33.  За зайнятістю: 

повний робочий день – 20, неповний робочий день – 13 бібліотечних працівників. 

Кількість читачів складає 15408  осіб. На 01.01.2022 року бібліотечний фонд 

складає 288780 прим. документів. 

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. 

В клубних закладах  працює 67 осіб на 58 штатних одиницях. Фахівці, що 

забезпечують культурно-освітню діяльність 43 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  -  3354, 

• кількість  музейних предметів основного фонду – 2236, 

• кількість музейних предметів науково-допоміжного фонду – 1118, 

• кількість музейних предметів, що входять до Державного реєстру 

національного культурного надбання -  відсутні. 
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У комунальному спеціалізованому мистецькому  закладі  «Музична 

школа м.Лиман» працює  19 викладачів: 18 штатних працівників та 1 

сумісник.  Обслуговуючий персонал: секретар (за сумісництвом комірник на 

0,5 ставки), техпрацівники (2), настроювач музичних інструментів 

(сумісник), робітник з комплексного обслуговування приміщень. Всього 

32,75 штатні одиниці.   
Чисельність  учнів – 193 осіб, з яких 46 дітей 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 250,128 тис.грн. 

            З метою реалізації заходів, спрямованих на збереження культурної 
спадщини, розвиток культурного та туристичного потенціалу Донеччини, відділом 

культури і туризму Лиманської міської ради та відповідальними виконавцями 

протягом 2021 року виконувались заходи, передбачені завданнями Програми 

розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки (далі – 

Програма), затвердженої розпорядженням голови Донецької обласної державної 
адміністрації від 13.11.2020 №1250/5-20. 

      Відділом культури і туризму здійснено наданих законодавством повноважень у 

сфері культури: 

- Кількість отриманих заяв та звернень – 359,  

- Кількість  прийнятих нормативно-правових актів – 594, 

- Кількість отриманих листів  -  738, 

- Кількість вихідних листів – 407, 

- Підготовлено проектів рішень виконавчого комітету  та затверджено – 12, 

- Підготовлено проектів рішень міської ради та затверджено сесією міської ради 

– 25, 

- Підготовлено розпоряджень міського голови - 3. 

Перелік рішень Лиманської міської ради Донецької області   2022 році 
 

№ 

п/п 
Дата 

Номер 

рішення 
Назва нормативного документу 

№ 

п/п 
Дата 

Номер 

рішення 
Назва нормативного документу 

 --- --- 

Звіт про відстеження результативності рішення Лиманської міської 

ради Донецької області від 21.06.2019 №7/65-3525 

«Про встановлення ставки туристичного збору на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

   

Про виконання Програми відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, проведення фестивалів, 

конкурсів та інших театралізованих, видовищних, культурних 
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масових заходів відділу культури і туризму Лиманської 
міської ради на 2017- 2020 роки 

   

Про надання дозволу на демонтаж одноповерхової прибудови 

(сараю Г) до нежитлової будівлі Центру культури і дозвілля 

ім. Горького 

   

Про включення до Переліку другого типу об’єктів 

комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної 
громади що підлягають передачі в оренду без проведення 

аукціону та затвердження умов оренди 

   

Про передачу з балансу відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради на баланс виконавчого комітету 

Лиманської міської ради основних засобів 

   

Про внесення змін до Положення про Народний краєзнавчий 

музей м. Лиман, затверджене рішенням Лиманської міської 
ради від 18.06.2020 №7/81-5392 та затвердження Положення в 

новій редакції 

   

Про затвердження складу комісії з питань інвентаризації 
об’єктів культурної спадщини Лиманської об’єднаної 

територіальної громади у новій редакції 

   
Про надання згоди на списання майна комунальної власності 

   

Про включення до Переліку другого типу об’єктів 

комунальної власності Лиманської міської територіальної 
громади що підлягають передачі в оренду без проведення 

аукціону та затвердження умов оренди 

   

Про затвердження Положення про проведення щорічного 

конкурсу «Людина року» Лиманської міської територіальної 
громади та складу відповідної конкурсної комісії 

   

Про визначення переліку податкових агентів щодо 

справляння туристичного збору на території Лиманської 
міської територіальної громади 

   

Про подовження дії на 2022 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» 

   

Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної 

власності Лиманської міської територіальної громади що 

підлягають передачі в оренду без проведення аукціону та 

затвердження умов оренди 

   

Про перейменування комунальної організації (установа, 

заклад) «Центр культури і дозвілля міста Лиман» у базовий 

комунальний заклад культури «Центр культури і дозвілля 

міста Лиман» та затвердження Статуту 

базового комунального закладу культури «Центр культури і 
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дозвілля міста Лиман» у новій редакції 

   
Про затвердження базової мережі закладів культури Лиманської 

міської територіальної громади 

   

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 2021- 2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 24.12.2020 №8/3-60 та затвердження в новій 

редакції 

   

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 2024- 2026 роки 

   

Про затвердження Програми охорони та збереження культурної 

спадщини на території Лиманської міської територіальної громади 

на 2022-2026 роки 

   

Про затвердження складу комісії з питань інвентаризації об’єктів 

культурної спадщини Лиманської міської територіальної громади у 

новій редакції 

   

Про затвердження Переліку об’єктів історії та культури місцевого 

значення на території Лиманської міської територіальної громади у 

новій редакції 

   

Про погодження наміру передачі майна комунальної власності 

Лиманської міської територіальної громади, що перебуває в 

оперативному управлінні відділу культури і туризму Лиманської 

міської ради в оренду на аукціоні та погодження умов оренди 

   
Про затвердження базової мережі закладів культури Лиманської 

міської територіальної громади 

   

Про внесення змін до Програми охорони та збереження культурної 

спадщини на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 20.12.2018 №7/58-2718 та затвердження в новій редакції 

   

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 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 24.12.2020 №8/3-60 та затвердження в новій 
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редакції 

   

Про визначення переліку податкових агентів щодо справляння 

туристичного збору на території Лиманської міської територіальної 

громади 

 

 

 

Перелік рішень виконавчого комітету 

Лиманської міської ради Донецької області   2022  році 
 

№ п/п 
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ПЕРЕЛІК 

розпоряджень міського голови Лиманської міської ради Донецької області 
 

 

№ п/п 
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Економічні показники в реалізації роботи закладів культури  

відділу культури і туризму 

 
На утримання 45 закладів культури, централізованої бухгалтерії та апарату 

управління  у 2021 році з місцевого бюджету було  витрачено -  23337,311 тис.грн. 

у т.ч. із загального фонду – 19679,254 тис. грн., бюджету розвитку громади – 
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3252,957 тис. грн., платних послуг – 179,309 тис. грн., інші джерела – 225,791 тис. 

грн.. 

По загальному фонду бюджета 

 Затверджено Витратили 

Клуби  7841,592 7722,689 

Бібліотеки  4543,031 4493,703 

Музей  478,707 460,663 

Музична школа  4672,544 4587,962 

Апарат управління  578,429 574,576 

Бухгалтерія  1120,746 1113,940 

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва(свята) 

738,474 
 

 

 

718,721 

Заходи  з землеустрою 
 

7,0 7,0 

 19980,523 19679,254 

 

      Надходження отримані як плата за послуги – 250,158 тис.грн., у  тому числі: 
Бібліотеки – 0,712 тис.грн, 

Музей – 58,892 тис.грн., 

Клуби – 71,232 тис.грн, 

Музична школа – 119,322 тис.грн. 

      Надходження отримані за іншими джерелами власних надходжень 198,875 

тис.грн., в тому числі: 
бібліотеки – 185,370 тис.грн., 

музей – 3,505 

свята – 10,0 тис.грн., 

З бюджету розвитку громади надійшло 3252,957 тис.грн, в тому числі: 
Бібліотеки – 101,232 тис.грн., 

Клуби – 96,465 тис.грн., 

Свята – 45,2 тис.грн., 

Муз.школа – 20,5 тис.грн. 

«Капремонт будівлі музичній школі (заміна вікон, електропостачання). 

Коригування»  – 1520,734 тис.грн. 

«Капремонт ганків, вимощення та цокольної частини ЦКД ім..Горького. 

Коригування» – 1468,816 тис.грн. 

 

    Касових видатків на проведення святкових заходів у 2021 році використано на 

суму 718,721 тис.грн. 

 

На утримання клубних закладів з загального фонду було  витрачено  7722,689 тис. 
грн : 

Заробітна плата – 4733,769 

Нарахування на зарплату – 1122,176 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 319,335 

Оплата послуг (крім комунальних) – 731,348 



23 

 

Оплата комунальних та енергоносіїв – 815,291 

Інші поточні видатки – 0,770 

Із бюджету розвитку на клубні заклади було виділено 96,475 тис.грн. і було 

придбано: 

ноутбуки с предустановленою ОС для МБк «Сучасник», МБК «Відродження», БК 

с.Діброва -61,5 

набір для звукозапису ЦКД м.Лиман - 11,126 тис. грн.; 

проектор МБК «Сучасник» - 9,699 тис. грн., 

принтер МБК «Сучасник» - 14,150 тис. грн.. 

Від платних послуг клубним закладам надійшло – 71,232 тис.грн: 

Використано надходжень від платних послуг на утримання клубів 144,867 тис. 
грн.: 
заробітна плата – 2,717 

нарахування на зарплату – 0,598 

придбання предметів і матеріалів -61,035 

оплата послуг(крім комунальних) -5,730 

оплата теплопостачання – 19,741 

оплата електроенергії – 4,181 

інші поточні видатки – 0,365 

придбання обладнання та  предм. довгострокового використання – 50,5 

придбання планшету ЦКД с.Рубці – 6,900 

придбання ноутбука для ЦКД м.Лиман – 20,5 

придбання сценічних костюмів – 23,1 

Надходження отримані клубними закладами  за іншими джерелами власних 

надходжень (благодійні внески, гранти (натуральна форма) - 0 тис.грн. 

Використано клубами надходжень за іншими  джерелами власних надходжень – 

20,5 

Всьго на утримання клубних установ  по всім фондам використано у 2021 році  
- 7984,531 тис.грн. 
 

На утримання бібліотек Публічної бібліотеки Лиманської ОТГ з філіями з 

загального фонду витрачено 4493,703 тис. грн: 

Заробітна плата – 3349,359 

Нарахування – 803,306 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 31,128 

Оплата послуг (крім комунальних) – 36,166 

Оплата послуг та енергоносіїв – 271,984 

Видатки на відрядження – 1,080 

Інші поточні видатки – 0,68 

З бюджету розвитку громади на  бібліотеки виділено 101,232 тис.грн. і було 

придбано: 

передплата періодичних видань – 101,232 тис.грн 

Від платних послуг бібліотек  надійшло 0,712 тис.грн: 

Використано надходжень від платних послуг на утримання бібліотек – 

0,595тис.грн: 
Надходження отримані бібліотеками за іншими джерелами власних надходжень у 

сумі 185,370 тис.грн  - гранти та дарунки (натуральна форма) література – 185,370 

тис.грн 
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Всього на утримання Лиманської ЦБС  використано у 2021році 4780,900 тис 
грн. році по всім фондам  -4 119,137 тис.грн 
 

На утримання народного краєзнавчого музею м.Лиман з загального фонду 

витрачено 460,663 тис. грн: 

Заробітна плата – 253,052 

Нарахування – 61,217 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7,122 

оплата послуг(крім комунальних) – 55,008 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 84,264 

Із бюджету розвитку виділено і використано для придбання шафи для збереження 

музейних експонатів 17,5 тис.грн 

Від платних послуг музею надійшло 58,892 тис.грн. 

Використано надходжень від платних послуг на утримання музею -17,658 тис.грн. 

Надходження отримані музеєм за іншими джерелами власних надходжень – 3,505 

тис. грн.. 

Використано  надходжень музею за іншими джерелами власних надходжень – 

2,705 тис.грн. 

Всього використано на утримання народного краєзнавчого музею м.Лиман у 

2021 році  - 481,026 тис.грн. 

 
На утримання комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти 

«Музична школа міста Лиман» витрачено з загального фонду 4587,962 тис. грн: 

Заробітна плата – 3410,524  

Нарахування -  776,691 

Предмети, товари,обладнання і інвентар – 45,020 

Оплата послуг(крім комунальних) – 155,155 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 125,14200,572 

Надійшло від платних послуг 119,332 тис.грн: 

надходження від батьківської плати  - 119,120 

плата за оренду музінструментів – 0,202 

Використано надходжень від платних послуг на утримання муз школи 16,189 

тис.грн: 
заробітну плату(утримання ставки викладача) – 4,366 

нарахування на зарплату – 0,961 

оплата енергоносіїв – 10,862 

із бюджету розвитку було придбано комп’ютер в зборі  - 20,5 

Всього у 2021 році  на утримання КЗСМО «Музична школа міста Лиман»  

використано 4624,651 тис.грн 
 

На утримання  централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму  з 

загального фонду витрачено 1113,940 тис.грн: 

Заробітна плата – 833,5 

Нарахування – 194,169 

Предмети, матеріали  та обладнання – 24,562 

Оплата послуг(крім комунальних) – 22,563   

Оплата комунальних послуг та  енергоносіїв – 36,135 

Видатки відрядження – 0,12 
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Інші заходи (навчання тендер. комітету) – 2,89 

Всього на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму у 

2021 році витрачено 1113,940 тис.грн. 
 

На утримання апарату управління з загального фонду витрачено  574,576 тис. 
грн: 
Заробітна плата – 437,405 

Нарахування на зарплату – 97,199 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5,334 

Оплата послуг(крім комунальних) – 5,924 

Видатки на відрядження – 0,42 

Оплата комунальних  послуг та енергоносіїв – 28,294 

Всього на утримання апарату управління витрачено 574,576 тис.грн. 

 

На організацію та проведення святкових заходів та фестивалів у 2021 році з 
загального фонду було використано 718,721 тис грн.: 
Придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентар  – 289,904 

Оплата послуг (крім комунальних) – 381,178 

Оплата електроенергії – 2,251 

Окремі заходи – 45,388 

Із бюджету розвитку  - 45,2 в.ч. трибуна – 7,4 

Сценічні костюми – 37,8 

Надходження отримані за іншими джерелами  власних надходжень – 10,0 

Використано за іншими джерелам власних надходжень – 17,216тис. грн.: 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9,555 

Оплата послуг (крім комунальних) -6,867 

Оплата електроенергії -0,794 

Всього на проведення свят у 2021 р.  використано 781,137 тис.грн. 

 
Із бюджету розвитку  на «Капітальний ремонт нежитлової будівлі 
адміністративного корпусу (заміна вікон, електропроводки) за адресою: м.Лиман, 

вул.Деповська, 2в» було використано 1520,735 тис. грн., в т.ч.: 

Виконання робіт – 1485,26 

Технічний нагляд – 17,925 

Авторський нагляд – 8,1 

ПКД (коригування) – 9,45 

 

На «Капітальний ремонт ганків, вимощення та цокольної частини будівлі ЦКД 

ім..Горького.Коригування» використано1468,816 тис. грн.. 

Виконання робіт – 1433,462 

Технічний нагляд – 15,104 

Авторський нагляд – 4,05 

ПКД (коригування) – 16,2 

 

Всього на галузь культури  використано 23337,311 тис. грн. 

 
Соціальні гарантії:  
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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  виплачена матеріальна допомога на оздоровлення до тарифної 
відпустки у розмірі 100% тарифної ставки, на вирішення соціально-побутових 

проблем у розмірі 50% тарифної ставки (крім техперсонала) та премії за 

підсумками роботи 2021 році, 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 2021  року, виплачувалася вислуга років. 

 

1. Розвиток творчого потенціалу та культурного простору громади. 

Забезпечення населення громади культурно-мистецькими 

послугами. Клубні заклади. 
 Рішенням сесії Лиманської міської ради 24.12.2020 затверджено Програму 

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 за 

№8/-60, в рамках якої передбачено проведення 76 заходів та заплановано видатки у 

сумі 1 000 000,00 тис. грн. на 2021 рік (рішенням сесії міської ради у червні 2021 

року бюджетні призначення на виконання заходів програми зменшено до 783 

674,00 тис. грн.). Зазначена Програма визначає основні напрямки використання 

коштів на проведення державних та професійних свят, подій обласного і місцевого 

значення тощо. Щороку на території Лиманської міської територіальної громади 

(далі – Лиманська МТГ) відзначалися державні та професійні свята, події 
державного та місцевого значення, проводяться святкування ювілейних та 

святкових дат, здійснюються заходи, пов’язані з відзначенням мешканців громади, 

трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у 

виробничій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у 

створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги, 

вшановуються 100-річні ювіляри – мешканці громади, вшановується пам’ять 

видатних людей. З початку 2021 року  в рамках виконання Програми проведено 36 

заходів, сума витрачених коштів на проведення зазначених заходів складає 781,137 

тис.  грн.  

Мережа клубних закладів нараховує 20 установ, які надають комплекс 

послуг, що забезпечують задоволення запитів і потреб різних верств населення, 

створюють належні умови для спілкування людей у сфері дозвілля, культури, а 

також сімейного відпочинку, сприяють інноваційним процесам у сфері культури та 

дозвілля; проводять обмін з іншими об’єктами дозвілля, такими як ДНТ 

локомотивного депо, позашкільними закладами, учбовими закладами, відділом 

національно-патріотичного виховання дітей, молоді та спорту Управління відділу 

освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради.  
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            У 2021 році в клубних закладах проходили заходи до державних та міських 

свят, конкурси, фестивалі: загалом протягом 2021 року  клубними закладами в 

рамках планів роботи на рік проведено: 

            - заходів (з урахуванням онлайн) – 690; 

- відвідувачів (з урахуванням онлайн) – 104711осіб; 

- із них дітей –28642осіб. 

У тому числі проведено: 

-  до свята  Нового року та Різдва  29 заходів; 

-  до свята Маланки (Щедрий вечір)7 заходів; 

-  до Дня Соборності України 16 заходів; 

-  Голокост 2 заходи; 

-  до Дня Героїв Крут  9 заходів; 

- до Дня визволення міста від нацистських загарбників  11 заходів; 

- до 78-ї річниці визволення Лиманщини від нацистських загарбників 2 заходи; 

- до Всесвітнього дня збереження водно-болотних угідь 2 заходи; 

- до Дня Закоханих 6 заходів; 

- до Дня  вшанування учасників бойових дій на території інших держав в клубних 

установах пройшло 8 заходів; 

- до 150-річчя з Дня народження Лесі Українки 6 заходів; 

- до Дня рідної мови 13 заходів; 

- до Дня Героїв Небесної сотні  11 заходів; 

- до свята 8 березня пройшло 20 заходів;          

- до свята Масляної 12 заходів; 

- до Дня народження Т. Г. Шевченко  13 заходів; 

- заходи до Дня українського добровольця 5 заходів; 

- до Дня сміху 8 заходів; 

- до Всеукраїнського Дня довкілля  19 заходів; 

- до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії  17 заходів; 
- до свята Великдень  7 заходів; 

- до Дня пам'яті і примирення та до Дня Перемоги  23 заходи; 
- до Дня сім’ї  та до Дня матері 9 заходів; 

- до дня Європи  11 заходів; 

- до Дня вишиванки  18 заходів; 

- до Дня захисту дітей 3 заходи; 

- до Дня захисту дітей  15 заходів; 
- заходи до 7 річниці визволення міста від російської окупації  3 заходи; 
- заходи до Дня Конституції України 17 заходів; 

- до Дня Прапора та Дня Незалежності України  22 заходи; 

- заходи до Дня визволення Донбасу від фашистських загарбників   15 заходів; 
- до Дня Захисників і Захисниць України та Дня козацтва 9 заходів; 
- до визволення України від нацистських загарбників 7 заходів; 

- до Дня української писемності та мови 11 заходів; 

- до Дня Гідності та Свободи 9 заходів;- 

- до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій 8 заходів; 

- до Дня Збройних Сил України 7 заходів; 

- до Дня Святого Миколая 9 заходів; 
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- до Новорічних свят 13 заходів; 

- Інші заходи   51 захід. 

          У березні 2021 року, учасники зразкового хореографічного колективу 

«Каприз» Центру культури і дозвілля м. Лиман приймали участь у Y міжнародному 

конкурсі хореографічного та циркового мистецтва у м. Харків та стали його 

переможцями (І місце та гран-прі).  
        У листопаді 2021 році на території Лиманської МТГ було проведено 1 

обласний захід:  до Дня Пам’яті жертв Голодомору. 

        Цього року було проведено 3 конкурси – фестиваль дитячої творчості 
«Джерело талантів 2021», фестиваль народної творчості «Пісня в серці кожного з 

   

       Протягом 2021 року, вивчалася юридична складова процесу модернізації 
мережі культури громади - створення поліфункціональних культурних центрів на 

базі визначених громадою закладів культури, та ефективність впровадження нових 

організаційно-правових форм.  

 У 2021 році  проведені поточні ремонти закладів культури клубного типу: 

• Поточний ремонт будівлі селищного клубу смт Новоселівка за адресою: смт 

Новоселівка, вул. Лугова, буд.41а на загальну суму 49 996,00 грн; 

• Поточний ремонт будівлі СБК с. Шандриголове за адресою: вул. Гутченко, 

буд. 167а на загальну суму 49 816,97 грн;  

• Поточний ремонт будівлі ЦКД с. Рубці за адресою: с. Рубці, вул. 8 березня 

на загальну суму 49 737,65 грн;  

• Поточний ремонт будівлі МБК смт Ярова, за адресою: смт Ярова, вул. 

Кооперативна, 7б; 

• Поточний ремонт кімнати будинку народних звичаїв с. Торське за адресою: 

с. Торське, вул. Центральна, буд. 85. 

• Капітальний ремонт ганків, вимощення та цокольної частини будівлі 
«Центру культури і дозвілля ім. Горького». Коригування за адресою: 

Донецька область, місто Лиман, вул. Незалежності, 17. 

 З метою реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на 

створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної 
інфраструктури громади відповідно до вимог сьогодення, забезпечення позитивних 

тенденцій у всіх напрямках культурної сфери; щоб усі мешканці вільно брали 

участь в культурному житті і мали до нього доступ, а культура мала відповідний 

потенціал, робота відділу культури і туризму міської ради протягом 2021 року була 

спрямована на покращення матеріально-технічної бази закладів культури клубного 

типу громади, а саме придбано: 

− комплект жалюзі ЦКД с.Рубці; 
− металеві вхідні двері та пластиковий дверний блок ЦКД м.Лиман; 

− стіл, стільці, канапки ЦКД с.Рубці; 
− проектор,  проекційний екран на тринозі та лазерний принтер  для СБК 

«Сучасник» смт Дробишеве;  

− придбано мікрофон та набір для звукозапису для Центру культури і дозвілля 

м. Лимана; 

− придбано багатофункціональний лазерний принтер для Сільського будинку 

культури «Сучасник» смт Дробишеве; 
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− придбано ноутбук з предустановленою операційною системою для 

Сільського будинку культури «Сучасник» смт Дробишеве,  ЦКД м.Лиман, 

Будинку дозвілля села Діброва та Міського будинку культури 

«Відродження» смт. Дробишеве. 

 

2. Підтримка діяльності бібліотек, забезпечення прав громадян на 

бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та 

культурних цінностей 
     Базова мережа комунальної організації (установа, заклад) «Публічна бібліотека 

Лиманської об’єднаної територіальної громади» становить 23 бібліотечні заклади: 

•  Публічна бібліотека Лиманської ОТГ 

•  Бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка 

•  міські – 8 бібліотек-філій 

• сільські – 13 бібліотек-філій. 

     Стаціонарні бібліотеки діють у 19 населених пунктах, до послуг яких 

звернулося: 

•  користувачів – 16932 

• % охоплення бібліотечним обслуговуванням – 40 % 

•  книговидача – 319679 

•  відвідування – 94611 

•  масові заходи – 557 

•  бібліотечні пункти – 3 

•  книгоношення – 32 

•  нестаціонарними формами обслуговано – 2035 користувача 

•  бібліотечний фонд – 288780 примірників 

•  платні послуги – 712 грн. 40 коп.  

•  кількість осіб, які скористалися доступом до мережі Інтернет – 3217 

         За 2021 рік  Публічна бібліотека Лиманської ОТГ отримала 2242 прим. книг 

на суму 139182,40грн., з них: 

- 827 прим. книг на суму 103334,07 грн. згідно наказу Міністерства культури 

України від 17 червня 2020 року № 1906 до «Порядку відбору, придбання та 

розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів» з обмінного 

фонду Донецької обласної бібліотеки для дітей м. Маріуполя;  

- 14 прим. книг на суму 1733,34 грн. згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 червня 2019 р. № 638 «Про порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки 

книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі» з 

обмінного фонду Донецької обласної бібліотеки для дітей м. Маріуполя; 

- 22 прим. книг на суму 2829,00 грн. від Департаменту інформаційної та 

внутрішньої політики Донецької ОДА; 

- 1 прим. книг на суму 104,59 грн. за інклюзивним проектом «Рідна 

колисанка»; 

- 2 прим. книг на суму 202,00 грн. за мистецьким проектом «Ковчег Україна»; 

- 3 прим. книг на суму 1140,00 грн.  від голови Лиманської ОТГ; 

- 138 прим. книг на суму 1697,40 грн. від Релігійної організації «Українське 

місіонерське товариство «Світло на Сході»; 

- 1 прим. книг на суму 80,00 грн. від БФ «Клуб Добродіїв»; 
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- 10 прим. книг на суму 800,00 грн. від ГО «Лиманська міська рада ветеранів 

війни, праці та збройних сил»; 

- 11 прим. книг на суму 390,00 грн. від Благодійного фонду «Бібліотечна 

країна»; 

- 46 прим. книг на суму 1005,00 грн. від Благодійної організації «Я – 

Волноваха»; 

- 1082 прим. книг на суму 23705,00 грн. від читачів; 

- 35 прим. книг на суму 1200,00 грн. від авторів. 

- З інших джерел надійшло 50 прим. книг на суму 862,00 грн. як заміна замість 

загубленої читачами.  

З початку року фахівці бібліотек продовжили долучатися до реалізації 
першої в історії України програми розвитку цифрових навичок громадян «Будь на 

часі!» на національній онлайн-планформі з цифрової грамотності 
https://osvita.diia.gov.ua. Кожен відвідувач бібліотеки мав змогу безкоштовно 

опанувати цифрові навички. Міські та селищні бібліотеки взяли участь в проекті 
«Дія. Цифрова освіта». Бібліотекарі самі пройшли навчання, здобули сертифікати 

та долучили своїх користувачів, допомогли засвоїти навички користування 

комп’ютером, тим самим роблячи життя мешканців Лиманської ОТГ простішим і 
легшим, забезпечуючи основне право кожного громадянина України – право на 

освіту.  

У січні на платформі Zoom відбувся онлайн семінар «Бібліотечна онлайн-

діяльність: розширення функцій, культурних послуг та інноваційних напрямків», 

де обговорювалися актуальні питання сьогодення – нова бібліотечна послуга: 

використання інформаційних технологій і Інтернету в бібліотеці та діяльність 

бібліотек в сучасних умовах: розширення функцій та інноваційних напрямків. В 

січні, в період дії карантинних заходів та з метою забезпечення неухильного 

дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», бібліотечні працівники 

пройшли навчання в галузі інформаційних технологій, вчилися використовувати 

найрізноманітніші мультимедійні засоби та новітні технології. 
Бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка пройшла вiдбiр i увiйшла в перелiк 

активних бiблiотек України (номер - 90), яка отримає книжкові видання для 

поповнення бібліотечних фондів у 2021 році. Український інститут книги 

затвердив перелік закладів, що отримають нові видання вже протягом 2021 року.  

Публічна бібліотека Лиманської ОТГ пройшла відбір бібліотек в рамках 

акції поповнення бібліотек України сучасними книгами “Найкращі українські 
книги в найкращі українські бібліотеки”, яку спільно проводять Благодійний 

фонд “Бібліотечна країна” та книжкова премія KBU AWARDS.  

Проектна діяльність бібліотек Лиманської ОТГ 
            Короткостроковий молодіжний проект «ТериторіЯ».  Реалізація проекту 

за сприяння міжнародної організації з міграцій (МОМ) за фінансової підтримки 

Уряду Японії в межах проекту «Гуманітарна та соціально-економічна підтримка 

внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення на Сході України» 

проводилася  Публічною бібліотекою Лиманської ОТГ з 15 листопада 2020 року по 

15 лютого 2021 року. Це відкрита громадська арт-локація на базі публічної 
бібліотеки, де молодь отримує корисну інформацію з соціальних тем «Булінг», 

«Безпечна міграція», «Торгівля людьми»; реалізовує та випробує свої творчі, 
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громадські, лідерські та організаційні якості, участь у тренінгах, конкурсах, 

майстер-класах та креатив-студії «Фокус», де мали змогу випробувати навички 

фотографування. 

           В якості партнерів були залучені ГО «Альтанка», молодіжна рада м. Лиман, 

Зарічненська та Ямпільська бібліотеки-філії комунальної організації (установа, 

заклад) Публічна бібліотека Лиманської ОТГ, ГО «Розвиток громадської 
активності «Крила», ГО «Літературне об’єднання «Промінь»». Активними 

учасниками стали учні міських шкіл, Лиманського НВК "гімназія - ЗОШ І ступеня" 

та  студенти Лиманського ПТУ. 

Отримали інформаційні роздаткові матеріали та канцелярію, інформаційний 

супровід та можливість реалізувати проект «ТериторіЯ». Для виконання 

запланованих заходів було підготовлено та закуплено перелік необхідної техніки та 

матеріалів на суму 44088 гривен. А саме: ноутбук, тонер, об'єктив на фотоапарат, 

мікрофони петличні, набір студійного освітлення, студійні ворота для кріплення 

фотофону, фотофон вініловий білий, флеш-пам’ять. 

В рамках проекту було створено інформаційно-мистецьку платформу 

«ТериторіЯ», де до заходів було залучено 229 осіб (молодь: учні, студенти, 

дорослі), в тому числі чоловіків – 79 осіб, жінок – 150 осіб. 

       Ця платформа мала два напрямки: інформаційний і творчий. Тож в 

інформаційному напрямку було проведено 5 тренінгів «Безпечна міграція. Торгівля 

людьми. Як не стати жертвою?» та 3 тренінги «Не дай зламати життя» (булінг), на 

які були залучені школярі та студенти Лиманської ОТГ. 72 особи тепер знають, що 

робити у ситуації булінгу (ми оцінили результат завдяки вхідним / вихідним 

анкетам) та 102 особи отримали знання про ситуацію торгівлі людьми в Україні та 

світі, знають в які організації звертатись, якщо вже потрапили в небезпечну 

ситуацію. До тренінгів з булінгу присутні мали вже деякі знання з цієї теми, але не 

були достатньо поінформовані про це явище. Вони дізналися до кого звертатися у 

такій ситуації та як з неї вийти. Що стосується теми «Торгівля людьми», то 

учасники не знали майже нічого про це явище, були  мало обізнаними про дії, котрі 
зменшать ризики у такій ситуації, як її взагалі уникнути. Також не знали усіх форм 

торгівлі людьми, хто такі вербувальники та за якою схемою вони працюють. Після 

тренінгу присутні вже мали уявлення  про торгівлю людьми у всьому світі, знали 

форми на наслідки таких ситуацій. Записали усі правила та дії для уникнення 

такого явища, і проявили свої набуті знання на квесті з безпечного 

працевлаштування, котрий успішно пройшли, отримавши сертифікати. Також 

обізнаність учасників з цієї теми ми побачили завдяки вхідним/вихідним анкетам. 

По завершенню кожного тренінгу учасники надавали усний зворотній зв’язок, 

наприклад: «Це один з небагатьох тренінгів, котрий був дійсно цікавим та 

інформативним, дякуємо за це і сподіваємося, що будуть ще такі заходи». 

Інформаційними заходами охоплено 174 особи.  

      Відповідно до завдань проєкту та виконання запланованих заходів було 

проведено такі творчі заходи: творчий конкурс «Смарагдові вітрила», в результаті 
якого учасники стали на шлях самореалізації, а переможці мають змогу в 

найближчому майбутньому опублікувати свою прозу та поезію в місцевій газеті. 
Тобто ми дали їм шанс реалізуватись як письменники.  Важливість цього конкурсу 

підкреслює захід з нагородження переможців, на який прийшли багато людей, щоб 

їх підтримати, щоб вони відчули себе справжніми письменниками, котрих цінують 

та бажають їм надалі розвиватися. Наступним творчим заходом був майстер-клас з 
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фотографії «Фокус», спікером якого був професійний фотохудожник Лиманської 
ОТГ Довгий Леонід Миколайович, котрий розповів учасникам про історію 

фотографії, композицію та прийоми студійного світла, знання закріпили на 

фотосесії-практиці. Присутні, які мали деякі навички з фотографії – підвищили їх, а 

ті, хто зовсім не мав знань з цієї теми – отримали базу для подальшого розвитку. 

Присутні на кінець тренінгу вже змогли правильно поставити студійне світло, 

підібрати вдале позування та правильно оформити композицію фотографії, тобто 

підвищили свої навички фотографування. Після майстер-класу ми об’єдналися та 

обговорили, чи сподобався їм майстер-клас, а також почули коментарі, наприклад: 

«Під час зустрічі нам було дуже затишно і цікаво. Ми отримали початкові знання з 

фотографії, попрактикувались трішки. Цікава зустріч з цікавою людиною. Хотілося 

б ще таких зустрічей з фотографами».  

       Також на базі бібліотеки протягом всього проєкту функціонувала 

фотостудія «Фокус», котра допомогла учасникам підвищити навички 

фотографування. Всі бажаючі мали змогу розвиватися в цьому напрямку. Ця студія 

і надалі продовжує функціонувати та про неї знає громада.  Творчими заходами 

охоплено: 55 осіб. 

                   Бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка, Публічна бібліотека Лиманської 
ОТГ та Ямпільська селищна бібліотека долучилися до Міжнародного польсько-

українського освітнього проекту про Цілі сталого розвитку ООН: інтеграція 
європейського досвіду в культурно-освітні заклади України. Фахівці пройшли 

освоєння навчальних матеріалів проекту, а також успішне впровадження набутих 

знань в культурно-освітній роботі із дітьми. Бібліотеки отримали друковані 
матеріали – книгу із казками та збірник з інтерактивними іграми, а завідуючі 
відділами обслуговування Ірина Кравченко, Ольга Спасова та Галина Матейченко, 

отримали сертифікати проекту – Перезавантаження #8, які сприятимуть 

професійному поступу і нагадуватимуть про спільну роботу та перезавантаження!  

          «Сталий розвиток: інтеграція європейського досвіду у культурно-освітні 
заклади України, які працюють із дітьми дошкільного та молодшого 
шкільного віку», що впроваджується ВГО Українська бібліотечна асоціація у 

партнерстві з польськими та українськими інституціями. У межах проекту фахівці 
бібліотек взяли участь у конференції про сталий розвиток, у практичних тренінгах, 

переглянули освітні фільми, а також отримали безплатні дидактичні матеріали 

розроблені спеціально в рамках проекту для праці з дітьми, ознайомилися з 

Книгою казок, які розкривають ідеї Цілей сталого розвитку . Відбулися пізнавальні 
заходи, де обговорювалися питання про способи раціонального використання води, 

її агрегатні стани, роль води у нашому житті, правильне сортування сміття, 

проведені розвиваючі ігри, роз’яснені правила поведінки на природі та виконані 
творчі роботи.  

      Дробишевська селищна бібліотека спільно з МБК «Відродження» має 

можливість проводити різноманітні безкоштовні майстер-класи та має багато 

настільних ігор. Ініціатива реалізується в рамках конкурсу міні-грантів для 

розвитку громадських ініціатив в рамках проекту «Створення 

багатофункціональних соціальних центрів для нарощення потенціалу осіб та 

громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні, у сфері подолання 
труднощів та самозахисту» за фінансової підтримки уряду Німеччини. Відбулися 

майстер-класи з вишивки стрічками від Любові Діденко та виготовлення яскравих 
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метеликів із фоамірану від Любові Богатирьової, учасниць творчого об’єднання 

«Натхнення».  

            17–21 серпня на Харківщині у межах програми «Академія громадського 

активізму» працювала літня школа під назвою “Нетворкінг громадянської 
активності” в межах програми #АГА2021. Літня школа — це п’ять днів, насичених 

навчанням, спілкуванням, саморозвитком і обмін досвідом. Усі присутні пройшли 

тренінг «Лідерство та особистісний розвиток» від провідних коучів програми, 

виконували вправи на побудову команди, познайомилися з успішними 

громадськими організаціями регіону. Завдання Академії — розвинути на сході 
України потужний громадський актив — лідерів, які матимуть змогу гуртувати 

громадськість довкола розв'язання суспільних проблем, налагоджувати діалог 

всередині спільнот і стануть драйверами демократичних цінностей та змін. 

Академія громадського активізму — програма, яка реалізується Фондом Східна 

Європа та Інтерньюз-Україна за підтримки проєкту USAID «Демократичне 

врядування у Східній Україні».. Протягом трьох місяців представники Донецької, 
Луганської та Херсонської областей навчалися онлайн, а далі зустрічі та 

спілкування офлайн. 

Дієві форми популяризації та просування читання 
 Користувачі бібліотек взяли участь у акції від Українського інституту 

книги та Міністерства культури та інформаційної політики України «Читай! 

Досягай!». Суть акції полягає в тому, що читачі, об’єднавшись під тегом 

#читай_досягай ділилися своїми улюбленими творами ТОП 5 книг, які колись 

змінили їхнє життя, або стали поворотною подією.  

          Арт-галерея «Читай! Твори!» – це колекція виробів літературних персонажів 

та витвір декоративно-прикладного мистецтва у формі вишивки, орігамі, вироби з 

природних матеріалів, ляльки та інше майстерство від читачів Дробишевської 
бібліотеки . 

  Бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка взяла участь у дитячому конкурсі 
читацьких рецензій "Читай-пиши" організований Благодійним фондом Сергія 

Жадана, простором української дитячої книги "Barabooka", ДУ "Український 

інститут книги" та видавництвом "Vivat" #ЧитайПиши2021 

          В рамках VIII відкритого літературного конкурсу творів у жанрі 
фантастики та фентезі «ФантФест», який організований Херсонською обласною 

бібліотекою для дітей імені Дніпрової Чайки серед дітей та молоді з усіх областей 

України у онлайн форматі,  І місце (у категорії учасників 12-14 років) зайняла – 

Тендітна Поліна, м. Лиман, Донецька область.  Мета конкурсу – підтримка 

творчої юні, допомога у розвитку літературних здібностей, спрямування у русло 

духовно-творчої діяльності, створення можливостей для творчої самореалізації  
           В ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 

2021» стала переможцем Лобода Емілія (7 кл., НВК «Гімназія ЗОШ–I ступеня») . 

Бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка взяла участь у Всеукраїнському 

конкурсі дитячого екомалюнка «Книги і діти, екологія і світ». Залучення 

користувачів різної вікової категорії до участі у міському етапі конкурсу з метою 

популяризації екологічного способу життя та мислення.  

З метою гідного відзначення на Донеччині свята Великодня, Ямпільська та 

Дробишевська селищні бібліотеки долучилися до обласної онлайн-етноакції 
«Свято Великодня очима дітей» #великденьнадонеччині2021. Майстер-клас від 
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Харченко Наталі «Ясні крашанки фарбуємо, вимальовуємо – малюємо!» 

https://cutt.ly/pbmNF5T, https://cutt.ly/1bR20Gg (Дробишевська). 

 Святкуючи 15-ліття Всесвітнього дня вишиванки – міжнародне свято, яке 

покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного 

вишитого українського одягу, бібліотеки Лиманщини взяти участь у традиційному 

челенджі #ДеньВишиванки2021, #украінськавишивкацвіте, 

#РодинаВишиванка2021 викладаючи фотоматеріали, текстове повідомлення та 

відеоролики на сторінки фейсбук. Кожен охочий мав змогу долучитись до заходу, 

одягнувши вишиванку «Моя родина у вишиванці» (Ставчанська, Дробишевська, 

Зарічненська, Ямпільська, Яцьківська, Шандриголівська, філія № 1, 7, бібліотека 

сел. Нове). 

            Фахівці Публічної бібліотеки прийняли участь у спільному проекті 
Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» та ВГО Українська бібліотечна 

асоціація «Книжковий Арсенал у твоїй бібліотеці» і долучилися до участі у Х 

Ювілейному Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал», який проходив з 23 

по 27 червня (м. Київ) на онлайн платформі та транслювався наживо безплатно і 
без обмежень на MEGOGO 

       Користувачі бібліотек взяли участь у Відкритому фестивалі-конкурсі читців, 

поетів, художників та фотохудожників пам’яті В. Сосюри «Любіть Україну!», 

який організований Донецьким обласним навчально-методичним центром 

культури. За підсумками фестивалю-конкурсу номінація «Поети» I вікова 

категорія, лауреатом ІІ ступеню стала Тендітна Поліна та Дипломант ІІ ступеню 

Конотоп Андрій (м. Лиман). Відеозвіт "Любіть Україну!" https://cutt.ly/ezNyiUU. 

Грамотами «За участь» у онлайн конкурсі були нагороджені читачі публічної 
бібліотеки (Людмила Василенко, Василь Дубина) номінація «Поети» та в номінації 
«Читці» Олександр Слєпцов (Дробишевська), Клавдієва Юлія (Шандриголівська), 

Рязанцева Альона (Тернівська) бібліотеки-філії. 
      В рамках відзначення 150-річчя від дня народження видатної поетеси та 

прозаїка Лесі Українки бібліотеки Лиманської ОТГ провели  низку заходів щодо 

популяризації творчості української письменниці. В бібліотеках організовані 
книжково-ілюстровані виставки «Ні я жива! Я буду вічно жити», на яких 

представлені зібрання творів, альбоми, періодичні видання та інші документи, 

присвячені життю та творчій діяльності Лесі Українки. Бібліотечні фахівці 
підготували своїх читачів до участі у міжнародному онлайн-флешмобі 
#GlobalLesyaukrainka2021 
      Користувачі бібліотек взяли участь в обласному літературному конкурсі 
«Тих слів немає в жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слові…», який 

організований Донецьким обласним навчально-методичним центром культури. 

Учасники приємно вразили образністю написаних творів, незвичайністю творчого 

мислення, унікальністю міркувань.  Грамотами «За участь» » у літературному 

конкурсі були нагороджені читачі міської філії № 1 (Кристина Реброва) та 

Дробишевської селищної бібліотеки (Наталія Колесник). 

 

Бібліотека як сучасний інформаційний центр 
       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, 
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використовують бібліотечну WI-FI зону. Для користувачів публічної бібліотеки, 

бібліотеки для дітей 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, де завдяки сучасним технологіям читачі мають змогу 

найти відповідь на будь-які питання різноманітної тематики. Для переселенців в 

ПБ 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-line послуги, 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 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, бажанні йти до бібліотек користувачів, 

діє 12 блогів бібліотек та 18 бібліотечних сторінок Facebook. 

 

3. Підтримка та розвиток мистецької освіти 

    З метою підвищення кваліфікації викладачів музичної школи міста Лиман, у 

першому півріччі 2021 року 11 викладачів школи пройшли курси підвищення 

кваліфікації на базі Школи мистецтв № 1 м. Краматорська (дистанційно).  

    В школі працює  19 викладачів: 18 штатних працівників та 1 сумісник. 
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    Обслуговуючий персонал: секретар (за сумісництвом комірник на 0,5 ставки), 

техпрацівники (2), настроювач музичних інструментів (сумісник), робітник з 

комплексного обслуговування приміщень. Всього 32,75 штатні одиниці. 
Контингент учнів у 2021 році – 193 учнів. 

Існують такі відділи: 

№                     відділи учні викладачі 
1 фортепіанний відділ 81 6 

2 відділ народних інструментів 42 4 

3 теоретичний клас 193 2 

4 оркестровий відділ 31 3 

5 відділ сольного співу 39 4 

   Музична школа знаходитьс я у власні будівлі, балансоутримувачем якої є  відділ 

культури і туризму, загальною площею 1126,2 кв. м.  

Кількість учбових класів – 18,  концертний зал - 1 .  

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» 

(змішаний склад), вокальний ансамбль «Веселка» (учні),  вокальний ансамбль 

викладачів «Барви», ансамбль скрипалів (молодша група), ансамбль скрипалів 

(старша група), хор учнів молодших класів, хор учнів старших класів, вокально-

інструментальний фольклорний ансамбль «Калинонька» (змішаний склад). 

     Українською  мовою ведеться  ділова  документація, проводяться лекції, 
концерти. 

     Концертна та конкурсна діяльність школи, підвищення кваліфікації, участь у 

методичних заходах відбуваються  в звичайному та онлайн режимі. 
       З 01.01.2021 по 31.05.2021 учнями і викладачами школи було проведено всього  

11 заходів: виховна година для студентів Лиманського професійно-технічного 

училища, присвячена Дню Небесної сотні, концерт, присвячений  Міжнародному 

жіночому дню 8 Березня «Весняний настрій», звітний концерт відділу сольного 

співу, звітний концерт класу скрипки «Скрипкові наспіви», звітний концерт відділу 

народних інструментів, концерт для вихованців ДНЗ № 4, звітний концерт 

музичної школи, концерт для вихованців ДНЗ № 8, концерт для вихованців ДНЗ № 

10, урочистий захід, присвячений закінченню навчального року, концерт для 

випускників Лиманського професійно-технічного училища (вручення дипломів)  та 

з 01.09.2021по 30.12.2021 року учнями і викладачами школи було проведено 7 

заходів: класна година  на тему «Вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. 80-а 

річниця», шкільний захід «Посвята в юні музиканти»; участь у міських заходах 

«Людина року», «День міста Лиман», «День працівників освіти», участь в 

обласному заході, мітингу-реквіємі до дня  Голодоморів в Україні 20-30-40-х років 

ХХ ст. (с. Рубці), участь у заході «День місцевого самоврядування».                  

                            Основні досягнення за 2021рік: 
               - оновлення матеріально-технічної бази школи: поточний ремонт (підвісна стеля по 

коридорам та актовій залі), капітальний ремонт (заміна старих вікон на пластикові, 
заміна електропроводки),  ремонт кабінетів  власними силами (проклейка  шпалер, 

фарбування підлоги, стін, заміна лінолеуму),  промивка опалювальної системи; 
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придбання нового укомплектованого комп’ютера, ремонт старого системного 

блоку, заправка картриджів, придбання канцелярських та господарчих товарів,  

підписка на журнал «Музична школа». 

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

конкурсах, фестивалях-конкурсах: 

                                                           СІЧЕНЬ: 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Discover Europe», 

 м. Маріуполь, дистанційно, 05.01.2021 

Лауреат І ст.: 
1.Деньщикова Кіра, викладач Оклека Т.В. 

Лауреат ІІ ст.: 
1.Івкова Марія, викладач Андаран Н.Б. 

                                                                         ЛЮТИЙ: 

VI Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв  

«SOLOVIOV ART», м.Київ, дистанційно, 20.02.2021 

Лауреат І ст.: 
1.Івкова Марія, викладач Андаран Н.Б. 

Лауреат ІІ ст.: 
1.Хацько Павло, викладач Мазанік Т.Ю. 

 

V Всеукраїнський професійний конкурс учнівського та студентського музичного 

мистецтва «Чарівний камертон», м.Дніпро, 19-21.02.2021 

Лауреати ІІ ст.: 
1.Чернишова Аріна, викладач Галушко Г.А. 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Творчий простір»,  

м.Маріуполь,      27-28.02.2021  

Лауреати І ст.: 
1.Викладач Корчака Е.В. 

Лауреати ІІІ ст.: 
1.Максименко Альона, викладач Лучанінова Г.М. 

2.Макаров Олександр, викладач Корчака Е.В. 

 

Х дистанційний Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс 

            «Grand Fest. Winter», м.Кам’янець-Подільський, 23.02.2021 

Лауреат І ст.: 
1.Викладач Тетяна Оклека (номінація «Концертмейстер») 

                                          БЕРЕЗЕНЬ: 

 VI Міжнародний фестиваль-конкурс народного мистецтва  

«Флояра 2021», м. Одеса, дистанційно, 12-14.03.2021 

Лауреат І ст.: 
1.Цебренко Андрій, викладач Мохнатова І.Г. 

Лауреат ІІ ст.: 
1.Калініченко Гліб, викладач Анісімов Є.Є. 

XVI Всеукраїнський музичний конкурс «Класичний меридіан»,  

м.Київ, 25.03.2021 

Лауреати ІІ ст.: 
1.Вокальний ансамбль учнів «Веселка», кер.Бахіна Н.В., конц. Андаран Н.Б. 
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ІX Всеукраїнський  конкурс-огляд  юних піаністів Олени Вериківської, м.Київ, 26-

28.03.2021 

Лауреат ІІ ст.: 
1.Тернова Ксенія, викладач Галушко Г.А. 

 

Всеукраїнський  конкурс «На крилах весни», м.Київ, 28.03-02.04.2021 

Лауреат ІІ ст.: 
1.Тернова Ксенія, викладач Галушко Г.А. 

 

ІХ Міжнародний учнівський та студентський конкурс музичного  мистецтва 

«Київський колорит», м.Київ, дистанційно, 26-28.03.2021 

Лауреат ІІ ст.: 
1.Чернишова Аріна, викладач Галушко Г.А. 

 

Обласний огляд-конкурс серед учнів ПСМНЗ 

«Бахмутська весна», м.Бахмут, березень-квітень 2021 

 Лауреат ІІІ ст.: 
1.Федоренко Дарина, викладач Бахіна Н.В. 

 

Дипломанти: 
1.Доренська Анжела, викл. Пономарьова, конц. Оклека Т.В. 

2.Івкова Марія, викладач Андаран Н.Б. 

3.Тернова Ксенія, викладач Галушко Г.А. 

                                                      КВІТЕНЬ: 

ІІ Відкритий конкурс-фестиваль «Карабиць-Дебют»,  

м.Торецьк, 02.04.2021 

Лауреат ІІІ ст.: 
1.Ансамбль народних інструментів учнів «ФАіТОН», кер. Мохнатова І.Г. 

Заохочувальний диплом за краще виконання джазової п’єси 
1.Лізогуб Арсен, Чакова М.А. 

 

Відкритий міжрегіональний фестиваль-конкурс ансамблів  

«Нас музика з’єднала», м.Слов’янськ, 17-18.04.2021 

Лауреат І ст.: 
1.Вокальний ансамбль учнів «Веселка», кер.Бахіна Н.В., конц. Андаран Н.Б. 

 

Лауреати ІІ ст.: 
1.Вокальний ансамбль викладачів «Барви», кер.Корчака Е.В.  

2. Анс. народних інструментів викладачів «ФАіТОН», кер. Мохнатова І.Г. 

 

Лауреати ІІІ ст.: 
1.Фольклорний ансамбль учнів «Калинонька», кер. Голубоцька М.В.  

2. Анс. народних інструментів учнів «ФАіТОН», кер. Мохнатова І.Г. 

 

                VII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв  

 «SOLOVIOV ART», м.Київ, дистанційно, 17.04.2021 

Лауреат І ст.: 
1.Коновалова Анастасія, викладач Бахіна Н.В. 
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Лауреати ІІ ст.: 
1.Федоренко Дарина, викладач Бахіна Н.В. 

2.Галяпа Марія, викладач  Зінов’єва Л.М. 

 

    V Міжнародному фестивалі-конкурсі "КАРПАТСЬКИЙ ЗОРЕПАД", смт. 

Верховина, дистанційно, 29.04.2021 

Лауреат ІІІ ст.: 
1.Жувак Ксенія, викладач Корчака Е.В. 

 

Канадсько - український фестиваль дитячої та юнацької творчості   
"ТОРОНТО 2021", дистанційно, 30.04.2021 

Лауреати І ст.: 
1.Чигрин Ігор, викладач Лучанінова Г.М. 

2.Лізогуб Арсен, викладач Чакова М.А. 

3.Єнікеєв Данило, викладач Чакова М.А. 

4.Тернова Ксенія, викладач Галушко Г.А. 

                                                     ТРАВЕНЬ: 

Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс музичного мистецтва  

"SOZOPOL 2021" (Україна-Болгарія), 17.05.-21.05.2021 

Лауреати І ст.: 
1.Перекрьостов Федір, викладач Мохнатова І.Г. 

2.Цебренко Андрій, викладач Мохнатова І.Г. 

Всеукраїнський  конкурс піаністів м.Рівне, 14-16.05.2021 

Дипломант: 
1.Лізогуб Арсен, викладач Чакова М.А. 

XIX Всеукраїнський  конкурс юних композиторів  

«Жива музика», м.Київ, 22-23.05.2021 

Лауреат ІІ ст.: 
1.Лізогуб Арсен, викладач Воробйов С.Л. 

XVI Всеукраїнський музичний конкурс «Класичний меридіан»,  

м.Київ, 28.05.2021 

Лауреати ІІІ ст.: 
1.Тернова Ксенія, викладач Галушко Г.А.                                        

                                                   ЧЕРВЕНЬ: 

XX Міжнародний фестиваль-конкурс "Майбутнє країни",  

   м.Маріуполь, 04-06.06.2021 

Лауреати ІІ ст.: 
1. Вокальний ансамбль викладачів «Барви», кер. Корчака Е.В. 

2. Ансамбль народних інструментів викладачів «Фаітон»,  кер. Мохнатова І.Г.                        

                                                  ЖОВТЕНЬ:  

Всеукраїнський відкритий конкурс класичної музики «Обрії класики» ,  

                                     м. Київ, 24-26.10. 2021                                        

                                              Лауреати ІІІ ст.: 
1. Тернова Ксенія. Викладач Галушко Г.А. 

          Х Всеукраїнський  учнівський та студентський конкурс музичного 

мистецтва «Київський колорит», м. Київ, 29-31.10.2021 

Лауреат ІІ ст.: 



40 

 

1. Тернова Ксенія. Викладач Галушко Г.А. 

Лауреати ІІІ ст.: 
1.Лізогуб Арсен, викладач Воробйов С.Л. 

                                                    ЛИСТОПАД: 

              Обласний семінар «Відродження українських традицій».  

                         Майстер-клас викладача Голубоцької  М.В.:  

                      обряд «Свято Маланки. Водіння Кози». (відео) 

 

                  Всеукраїнський спеціалізований фестиваль-конкурс                         

«Українське намисто», м. Краматорськ 

Лауреат І ст.: 
1. Ансамбль народних інструментів викладачів «ФАіТОН», кер. Мохнатова І.Г. 

Лауреати ІІ ст.: 
1.Композитор-виконавець Лізогуб Арсен, викладач Воробйов С.Л. 

2.Анс. народних інструментів (учні) «ФАіТОН», кер. Мохнатова І.Г. 

3.Вокальний ансамбль викладачів «Барви», кер. Корчака Е.В.                                                        

                                                      Дипломанти: 
1.Цебренко Андрій, викладач Мохнатова І.Г. 

              Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс виконавської 
майстерності гри на народних інструментах учнів та викладачів   

мистецьких шкіл «Барви Полтави», м. Полтава, 20-21.11.2021 

Лауреати ІІІ ст.: 
1.Цебренко Андрій, викладач Мохнатова І.Г. 

2.Анс. народних інструментів викладачів «ФАіТОН», кер. Мохнатова І.Г. 

                  Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої творчості  
               "The world of my dreams", м.Хмельницький, 26-30.11.2021 

Лауреати І ст.: 
1.Перекрьостов Федір, викладач Мохнатова І.Г. 

Лауреати ІІ ст.: 
1.Цебренко Андрій, викладач Мохнатова І.Г. 

     ІІ Всеукраїнський відкритий конкурс молодих виконавців української    
інструментальної музики ім. Германа Жуковського,  

                        м. Радивилів - м. Рівне, 29-30 листопада 2021  

Лауреати ІІ ст.: 
1.Тернова Ксенія, викладач Галушко Г.А. 

2. Лізогуб Арсен, викладач Чакова М.А. 

Лауреати ІІІ ст.: 
1.Доренська Анжела, викладач Пономарьова Н.В.  

       Протягом 2021 року проведено наступні ремонтні роботи в приміщеннях 

Музичної школи міста Лиман, а саме: 

• Капітальний ремонт нежитлової будівлі, адміністративного корпусу (заміна 

вікон, електропостачання) за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. 

Деповська, буд. 2в на загальну суму 1520,735 тис. грн.; 

• Поточний ремонт «Улаштування підвісної стелі Армстронг у нежитловій 

будівлі адміністративного корпусу за адресою: Донецька область, м. Лиман, 

вул. Деповська, буд. 2в» на загальну суму 116,316 тис. грн. (сто 

шістнадцять тисяч триста шістнадцять гривень, 23 копійки). 
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4.  Збереження та популяризація історико-культурної спадщини.  

Охорона та збереження нематеріальної культурної спадщини 
 Пам`ятки культурної спадщини місцевого, національного чи 

всесвітнього значення – є світовим культурним загальнолюдським надбанням, яке 

створювалося багатьма поколіннями. Відношення до пам’яток культурної 
спадщини, їх охорона та збереження – показник цивілізованості кожного 

суспільства. Передумовою вирішення проблем із збереження і охорони культурної 
спадщини є реалізація місцевих програм відповідно до законодавства України. 

В рамках виконання Програми охорони та збереження культурної спадщини на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі 
змінами та доповненнями), протягом звітного періоду 2021 року відділом культури і 
туризму міської ради виконувались наступні заходи: 

− велась підготовка до паспортизації об`єктів культурної спадщини, 

виготовлення науково-дослідної документації щодо взяття на державний 

облік археологічних об`єктів культурної спадщини (відповідно до 

орієнтованого обсягу фінансування Програми, на виконання зазначеного 

заходу заплановано кошти у сумі 49,25 тис. грн.) – проведено інвентаризацію 

пам’ятників археології разом з археологами обласного краєзнавчого музею у 

кількості 24 одиниці; 
− проведено інформаційну роботу стосовно підвищення рівня відповідальності 

власників та користувачів об`єктів культурної спадщини за її збереження та 

використання; 
− на черговій сесії міської ради у зв’язку з кадровими змінами розглянуто та 

затверджено рішення Лиманської міської ради «Про затвердження складу 

комісії з питань інвентаризації об’єктів культурної спадщини Лиманської 
міської територіальної громади у новій редакції»; 

− проведено роботу з підготовки проектів охоронних договорів на пам’ятки 

культурної спадщини, розташовані на території Лиманської міської 
територіальної громади. 

Станом на 01.01.2022 року на території Лиманської міської територіальної 
громади на обліку знаходиться 344 пам’ятки  археології, а також 57 пам’ятників 

історії, із них 1 -  монументального мистецтва.  

Загалом, протягом 2021 року робота відділу культури і туризму міської ради 

була спрямована на збереження культурної спадщини громади, її історичного 

середовища, перетворення їх на ключовий чинник формування національної 
свідомості, патріотизму, економічного та господарчого відродження Лиманської 
міської територіальної громади. 
 

5.  Створення сучасного відкритого універсального комунікативного 

простору в музеях області 
           Робота музею протягом  року велась в умовах карантинних обмежень  

(локдаун з 8 по 23.01, «червона» зона (19.10- 4.11), що значно вплинуло на 

показники роботи музею. У цей час 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 2 нових 
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екскурсії. На третину, порівняно з минулим роком, зросла кількість зібраних 

предметів, що поповнили фонд музею. Складено   135  паспортів на них. 

      Шляхом моніторингу в соціальних мережах, участі в онлайн-семінарах 

вивчався досвід роботи музеїв області, який буде впроваджено в наступному році. 
        До роботи долучались активісти і громадськість громади: в кожному залі  
діяли ініціативні групи, загальною кількістю 14 чол., які суттєво допомагали   у 

створенні експозицій. До пошукової і дослідницької роботи були долучені  
краєзнавці Кислов В.П., Пасечник М.І., Щербак Ю.Г. Ними і працівниками музею 

було опубліковано 10 матеріалів історично-краєзнавчого характеру на сторінках 

місцевої газети «Зоря». Там же і в соціальних мережах були розміщені 12 

інформацій про музейні заходи. 

        Вийшли з друку 3 книжки О.А. Пасічника, редактора газети «Зоря»: «Війна 

без…перемоги» (про земляків-«афганців»), 2 - про лиманських ліквідаторів 

Чорнобильської аварії – «Пульс совісті», «Дозиметр честі», які презентувались у 

музеї. 
         Спеціальними заходами, як то «Круглий стіл», краєзнавчі конференції, надалі 
закріплявся зв’язок з громадськими і шкільними музеями ТГ, що сприяло 

об’єднанню зусиль у збиранні відсутніх експонатів, популяризації історії рідного 

краю, обміну досвідом роботи, уточненню історичних фактів. 

         На протязі року досліджені наступні теми: «Історія с. Зарічне», «Історія 

лиманської залізниці», «Життєвий шлях земляків-воїнів АТО-ООС», «Подвиги 

лиманців у роки Другої Світової війни», «Селянсько-повстанський рух в 

Ізюмському повіті 1917-1921рр.» (до нього відносилась наша територія). 

       Чимало цікавого матеріалу долучено завдяки щорічним «Криволуцьким 

читанням», а також  туристичному путівнику «Солона історія сходу України», 

підготовленого до видання громадською організацією «Крила», з якою співпрацює 

музей. 

       Комплект літератури про голодомор подарований Національним музеєм 

Голодомору (м.Київ) після відвідування їх представниками нашого музею. 

       Продовжена співпраця з архівними   установами по уточненню історичних 

фактів, поповненню фонду музею необхідними матеріалами. 

   Одна з важливих функцій музею - організація виставок. Поряд з традиційними 

художніми, декоративно-ужитковими, наприклад, «Прекрасне творіння жіночих 

рук», «Біблейські сюжети у творчості лиманців» (до Великодня), «Світ дитячих 

талантів» (до Дня захисту дітей), «Зимові фантазії», «Виставкова ялинка», були і 
такі, що відкривали нові імена у творчому середовищі лиманців: «Україна очима 

митців», «Історія рідного міста в фотооб’єктиві», «Подорожуємо Європою» (фото з 

сімейного альбому), «Осінній вернісаж» (картини художників до Дня міста), «Моє 

уявлення про Другу Світову війну» (виставка малюнків). На базі виставок 

проведено 5 майстер-класів.   

        Проводились пересувні виставки, що відображають давнину і сучасну історію 

краю: «Дукачі, хрести, іконки - матеріальна та духовна спадщина середньої течії 
Придінців’я» (власна колекція М. Меценка), «Пам’ять на життя» (художні і 
декоративні роботи творчих студій міст Слов’янськ і Бахмут про Чорнобиль); 

інформаційно-просвітницькі: «Українська революція 1917-1921 рр: регіональний 

вимір», «Спротив геноциду» (про голодомор). До їх огляду долучались викладачі 
історії учбових закладів міста.  

       Усі виставки відкривались презентаціями, в більшості, за участю авторів. 
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       Пріоритетним напрямком  роботи музею було національно-патріотичне 

виховання дітей і молоді. Цьому були підпорядковані усі можливі форми роботи- 

виставки, експозиції, тематичні офлайн і онлайн масові заходи. 

       Інформаційно-історичну функцію виконували створені, або поновлені в музеї 
експозиції, здебільшого, до значних дат і історичних подій: «Крізь тернії до зірок» 

(про зіркового сина Лиманщини Л. Д. Кизима), «Минуле з гірким присмаком» (до 

Дня пам’яті жертв політичних репресій), «Є в нашій пам’яті миттєвості війни» 

(спогади земляків), «Літературне надбання Лиманщини», «І словом, і ділом» (про 

видатних діячів державотворення, борців за незалежність України), «Високі рубежі 
лиманців», «Воїнська Слава. Честь. Доблість» (до Дня Збройних Сил України).  

     Оформлені нові локації «Бліндаж» у залі АТО-ООС, «Топографічна карта 

Лиманської ТГ з рекреаційними зонами». 

        Підготовлені і  оприлюднені онлайн-сюжети  на сторінках фейсбук до 

історичних подій: «Крути - символ українського патріотизму», «Чисті душі, що 

злетіли в небо», «Стефаник В.С. - письменник, громадський діяч, борець за 

свободу». 

    Найбільшим попитом серед різноманітних верств населення користувались 

екскурсії. Оглядові (по всіх залах музею), цільові (для окремих груп замовленої 
тематики, ігрові для дітей і молодших школярів, такі як «Подорож  у лісове 

царство», «Чарівний світ музею», «Розмісти музейні предмети на експозиціях»; 

театралізовані, як, наприклад, «Рушник-символ української культури»; тематичні- 
«Так визволяли Лиманщину від нацистських загарбників», «Подвиги лиманських 

Героїв у роки Другої Світової війни», «Героїчні жінки Другої Світової», 

«Партизанській рух  у роки Др. Св. війни»,  «Залізниця - серце мого міста», «Герої 
не вмирають» (до 7-ї річниці визволення Лиманщини від незаконних збройних 

формувань), тощо. 

       В музеї проведені різноманітні за формою і змістом масові заходи. Серед них: 

Літературно-патріотична програма «Живі в пам’яті і серці», день відчинених 

дверей  9 Травня , літературно-музична програма «З Україною в серці» (за участю 

переможців і призерів конкурсів), історико-тематична програма «Лиман в особах» 

за участю прославлених земляків, урок воїнської слави «Зв’язок поколінь», 

інформаційно-патріотична програма «Хто вмирає в боротьбі, в серцях живе 

навіки», квест-програма для школярів «Музейний лабіринт», літературно-історична 

подорож «Віддам землі, де народився я , і серця жар, і силу рук» (до ювілейних дат 

з днів народження місцевих  поетів), вшанування трудових династій 

локомотивного депо «Взірець трудового героїзму». 

      Багато проведено тематичних та інформаційно-просвітницьких онлайн-

програм: «Обличчя Перемоги» (спогади учасників), «Вишивальниці Лиманщини», 

«В єднанні сила» (до Дня Соборності), «Космічні стежки  Героя - земляка Л.Д. 

Кизима», «Сімейна творчість Лиманщини», «Заслужені працівники сільського 

господарства», тощо. 

     Для подальшого розвитку музею щодо  залучення фінансових надходжень від 

платних послуг, музеєм впроваджений новий вид послуг – проведення обрядових 

весільних заходів під час розпису, згідно  пілотного проекту «Шлюб за добу», який 

користується попитом у мешканців територіальної громади та  прилеглих міст. 
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6. Розвиток туризму 
       Туристична галузь має велике значення для розвитку економіки та соціальної 
сфери Лиманської громади. Розвиток туристичної діяльності сприяє підвищенню 

зайнятості населення, розвитку інфраструктури, охороні навколишнього 

середовища, популяризації природної та історико-культурної спадщини і є одним з 

найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. Сучасна 

Лиманщина має всі передумови для розвитку туристичної галузі, який 

характеризується наступними складовими: 

- значна концентрація пам’яток історії та археології; 
- розвинута транспортна інфраструктура та вигідне географічне 

розташування; 

- унікальний природний ландшафт; 

- належна база для розвитку різних видів туризму; 

- комфортні умови для дозвілля; 

- наявність на території природних ресурсів та природних комплексів; 

- рекреаційний потенціал. 

 Протягом 2021 року відділ культури і туризму міської ради спрямував 

роботу у галузі туризму за напрямами: 

- маркетингова політика розвитку туризму; 

- моніторинг та координація роботи туристично-рекреаційної галузі; 
- безпека туристів. 

 З метою виявлення додаткових ресурсів наповнення місцевого бюджету, 

вжиття заходів щодо детінізації відносин у сфері зайнятості населення, 

забезпечення погашення заборгованості по податку на нерухоме майно і 
земельного податку та орендної плати, розпорядженням міського голови створено 

робочу групу з інвентаризації баз відпочинку, що розташовані на території 
Лиманської міської територіальної громади. В рамках роботи зазначеної робочої 
групи, проведено роботу з моніторингу та особливостей діяльності закладів 

тимчасового розміщення (ночівлі), які розташовані на території громади, виявлено 

заклади, які діяльність свою не здійснюють.  

 Загалом протягом 2021 року проведено наступні заходи, саме: 

• під керівництвом міського голови відбулася нарада з питань оздоровчого 

сезону 2021 на території громади та особливостей сплати обов’язкових 

податків та зборів власниками закладів оздоровлення та відпочинку, які 
надають послуги з тимчасового розміщення осіб на території громади; 

• з метою приведення рішень міської ради з питань оподаткування на 

території громади у відповідність до норм чинного законодавства, 

забезпечення поповнення доходної частини бюджету Лиманської міської 
територіальної громади, керуючись положеннями Податкового та 

Бюджетного кодексів України, у ІІ кварталі 2021 року Лиманською міською 

радою на черговому засіданні сесії, прийнято рішення від 17.06.2021 № 8/10-

1369 «Про подовження дії на 2022 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»»; 

• з метою забезпечення умов справляння туристичного збору та приведення 

переліку податкових агентів, які можуть здійснювати справляння 

туристичного збору у відповідності до вимог Податкового кодексу України, 

враховуючи звернення власників закладів тимчасового розміщення (ночівлі), 
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черговими засіданнями сесії міської ради у червні та грудні 2021 року 

визначено перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору 

на території Лиманської міської територіальної громади; 

• відділом культури і туризму міської ради разом з виконавчим комітетом 

міської ради успішно реалізовано Проект «Підвищення туристичної та 

інвестиційної привабливості Лиманської об’єднаної територіальної 
громади» в рамках проекту USAID «Економічна підтримка Східної 
України». На початку 2021 року в рамках реалізації вищезазначеного 

проекту, виконавчим комітетом міської ради отримано промоційний 

відеоролик, який  розповсюджується в мережі Інтернет з початку року (на 

офіційних сторінках виконавчого комітету міської ради YouTube та 

Facebook; на офіційних сторінках закладів та установ, підпорядкованих 

відділу культури і туризму міської ради Facebook у мережі Інтернет). 

Створений продукт якнайкраще представляє весь наявний туристичний 

потенціал Лиманщини та ефективне його використання. Відеоролик 

планується використовувати, як візитку картку Лиманської громади на 

період проведення презентаційних заходів та робочих зустрічей в рамках 

роботи по залученню інвестицій у громаду. В рамках зазначеного проекту 

протягом 2021 року велись роботи по підготовці макетів та друку рекламної 
продукції, виготовлено поліграфічну продукцію (туристичний путівник 

«Туристична Лиманщина» у кількості 500 штук та брошури: буклети – 

гармошки у кількості 1000 штук), передано у користування мобільні стенди 

Roll-up у кількості 16 штук, організовано промо-туру по території 
Лиманської громади для представників туристичних фірм, гідів та 

представників засобів масової інформації (19 осіб, з яких 16 осіб – запрошені 
гості громади) з інших регіонів України (Луганська, Харківська, 

Дніпропетровська, Запорізька області та інше) та організовано навчально-

ознайомчий тур з питань розвитку туризму у Полтавську область – мсто 

Полтава та селище Опішня за тематичним напрямком «Успішний досвід 

розвитку сільського та зеленого туризму» для представників влади, бізнесу 

та громади. Проект 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. Станом на 

31.12.2021 року надходження у натуральній формі в бухгалтерській звітності 
відділу культури і туризму міської ради не відображено, скільки за умовами 

грантової угоди форма «Остаточна передача прав/права власності на майно 

багаторазового використання» знаходиться на етапі узгодження (станом на 

31.12.021 року між виконавчим комітетом Лиманської міської ради та DAI 

підписано форму «Розміщення та користування майном на тимчасове 

зберігання/користування майном, закупівлю якого здійснено за кошти 

USADI» - згідно положень зазначеного документу право власності на майно 

багаторазового користування залишається у USADI чи в країні, яка 

співпрацює, до отримання DAI дозволу USADI на остаточне передання 

виконавчому комітету та як наслідок відділу культури і туризму міської ради 

таких прав/права власності); 



46 

 

• Лиманщину за підтримки управління культури і туризму Донецької обласної 
державної адміністрації, в частині її туристичного потенціалу презентовано: 

 - на етно-фестивалі «Мандруй Україною»(м. Київ) у серпні 2021 року; 

 - на міжнародній виставці «ТурЕКСПО» (м. Львів) у жовтні 2021 року; 

• на виконання заходів Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 

2026 року, відділом культури і туризму міської ради та відповідальними 

виконавцями проведено підготовку до реалізації заходів щодо розвитку 

туристичної галузі у 2021 році, з яких особливу увагу приділено сприянню 

забезпечення на території громади та Донецької області безпеки туристів, 

проведення моніторингу надзвичайних ситуацій та подій та забезпечення 

негайного реагування на скарги туристів та вирішення проблемних питань. 

 Розвиток туристичної галузі характеризується показниками виконання 

доходної частини бюджету громади - сплатою туристичного збору. Протягом 

останніх трьох років спостерігалася позитивна динаміка з надходження до 

бюджету громади коштів від справляння туристичного збору. Надходження до 

бюджету Лиманської міської територіальної громади від сплати туристичного 

збору у 2019 році склали 333,8  тис. грн., у 2020 році – 219,9 тис. грн. та у 2021 році 
– 501,051 грн. (перевиконання доходної частини бюджету на 127,85 % у порівнянні 
з 2020 роком). 

 Відповідно до Плану діяльності Лиманської міської ради з підготовки 

регуляторних актів на 2021 та 2022 роки, фахівцями відділу культури і туризму 

міської ради розпочато підготовку регуляторного акту - рішення Лиманської 
міської ради «Про встановлення ставок туристичного збору на території 
Лиманської міської територіальної громади», яким передбачено збільшення діючих 

ставок туристичного збору та встановлення оптимальних, диференційованих 

ставок туристичного збору, які будуть єдиними на території громади (набуває 

чинності 01.01.2023 року), саме: 

- 0,3 відсотка - для внутрішнього туризму від розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 

року, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання 

(ночівлі); 
- 3 відсотків - для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за кожну добу 

тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі). 
 З введенням у дію зазначеного регуляторного акту будуть упорядковані 
відносини між суб’єктами господарювання та податковими органами, органами 

місцевого самоврядування в питаннях справляння туристичного збору 

податковими агентами – юридичними та фізичними особами-підприємцями, 

податкове навантаження для суб’єктів господарювання не буде надмірним та 

сприятиме досягненню балансу інтересів органів влади та платників туристичного 

збору. Встановлення економічно доцільних ставок туристичного збору забезпечить 

додаткові надходження коштів до бюджету Лиманської міської територіальної 
громади, які можуть бути спрямовані на реалізацію проєктів розвитку громади, 

проекти спрямовані на розвиток туристичного потенціалу громади та інші 
соціальні цілі. Як наслідок, це матиме позитивний вплив на рівень надання послуг 

мешканцям громади і поліпшення умов їх життєдіяльності. 
 Протягом звітного періоду одним з основних об`єктів туристичної 
інфраструктури Лиманської міської територіальної громади залишається Народний 
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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, більша частина 

роботи музею була висвітлена у медіа просторі у режимі он-лайн. 

На території Лиманської громади розвинуті такі види туризму: 

- спортивний (на території громади розташована Дитячо-юнацька спортивна 

школа, яка улаштована та укомплектована сучасними засобами, необхідними 

для розвитку спортивного туризму – рюкзаки, палатки, намети, човни та 

інше. Діти та підлітки ходять у походи, приймають участь у змаганнях); 

- подієвий; 

- вихідного дня; 

- екологічний. 

В останній час незначними темпами почав розвиватися зелений туризм. 

Зелений туризм (інші його назви - сільський, аграрний, екологічний туризм) за 

визначенням – відпочинок у сільській місцевості. На території громади існують усі 
передумови для розвитку відпочинку в селі, який можна розглядати як специфічну 

форму підсобної господарської діяльності у сільському середовищі з 

використанням природного та культурного потенціалу, або як форму малого 

підприємництва, що дає можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості 
сільського населення, покращити його добробут, повніше використати природний 

та історико-культурний потенціал сільської місцевості. 
Основними туристичними об’єктами Лиманщини є: 
- 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; 
- Вівчарська ферма «АгроДім» с. Торське; 

- Творчій дім «Вілла Закітне». 

Станом на 01.01.2022 року інфраструктурно Лиманська міська 

територіальна громада забезпечена: 
- близько 300 закладів оздоровлення, відпочинку та тимчасового 

розміщення - приватних садиб, гостьових будинків, пансіонатів, готелів, 

готельно-розважальних комплексів та дитячих здравиць; 

- Санаторно-профілактичний центр «Щуровський»; 

- Туристична база «Лісова»; 

- Соціально-оздоровчий центр соціальної реабілітації «Смарагдове 

містечко». 

На території громади існує достатньо розвинута мережа закладів 

ресторанного господарства (кафе, закусочні, їдальні). 
 Туристична галузь Лиманської міської територіальної громади 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.  
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