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Відділ культури і туризму Лиманської міської ради  працює відповідно до 

Положення про відділ культури і туризму Лиманської міської ради, посадових 

інструкцій працівників відділу, яких в структурі – 3 посадові  особи: начальник відділу 

та 2 головних спеціаліста.  

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, вдосконаленню репертуару, 

підвищення виконавчої 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 дозвілля населення, втілення 

інноваційних ідей в культурно-дозвіллевій діяльності. 
      Мережа закладів культури  Лиманської ОТГ  станом на 01.01.2020 р. становить: 

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

Чисельність працюючих в них 123,75 штатних одиниць. Централізована бухгалтерія 

відділу культури і туризму налічує 6 штатних одиниць, апарат управління -3. Разом 

галузь культури і туризму обслуговує 132,75 штатних одиниць. 

Лиманська ЦБС  складається із 23 бібліотек, де працює 39 осіб, бібліотечних 

працівників – 35.  Бібліотечні фонди налічують 296631 примірники. Кількість читачів 

складає 18101  особу. 

В клубних установах працює 67 осіб, з них на повну ставку – 40, на неповний 

робочий день - 27.  Фахівці, що забезпечують культурно-освітню діяльність 42 осіби. 

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

техпрацівник.  
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             Музейні фонди складають:    

• загальна кількість одиниць збереження  -  3001, 

• кількість  музейних предмети основного фонду – 1950, 

• кількість музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного 

культурного надбання -  відсутні. 
         Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 

«Музична школа м. Лиман»  налічує 32,75 штатні одиниці (26,75 – викладачі, 2 – 

адміністрація, 4 – техперсонал),  де  працюючих - 24, в т.ч. 20 викладачів. Чисельність  

учнів – 195 осіб, з яких 40 дітей пільгової категорії, що  не  платять за навчання 

(рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 18.12.2019 № 536 «Про 

встановлення батьківської плати та встановлення додаткових пільг за навчання у 

Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі 
(школі естетичного виховання) “Музичній школі м. Лиман” на 2019 - 2020 учбовий 

рік»). 

Від платних послуг наданих закладами культури  надійшло 261,553 тис.грн. 

Перелік закладів культури місцевого  рівня Лиманської об’єднаної 
територіальної громади в новій редакції затверджено рішенням сесії Лиманської 
міської ради 19.12.2019 р. № 7/73-4500. 

      Відділом культури і туризму здійснено наданих законодавством повноважень у 

сфері культури: 

- Кількість отриманих заяв та звернень –   415,  

- Кількість  прийнятих нормативно-правових актів –  618 , 

- Кількість отриманих листів  -    630, 

- Кількість вихідної кореспонденції – 517, 

- Підготовлено проектів рішень виконавчого комітету  та затверджено – 15, 

- Підготовлено проектів рішень міської ради та затверджено сесією міської ради – 27 

      Відділом культури і туризму постійно координується робота всіх закладів культури  

з питань якісного обслуговування населення культурними послугами. В зв’язку з цим 

поквартально проходили засідання ради директорів. 

     На засіданнях Ради  директорів для розгляду були підготовлені матеріали по 

основним проблемам, що вирішувались протягом року: 

- Забезпечення участі творчих колективів клубних установ Лиманської ОТГ в 

обласних, регіональних, Всеукраїнських культурно-мистецьких заходах, 

фестивалях, конкурсах (культурно-мистецька акція «Різдвяний передзвін», 

обласне свято Масниці), 
- Розвиток  та збереження нематеріальної культурної спадщини Лиманщини,  

- Розвиток системи правової освіти населення у культурно-дозвіллєвих закладах,  

- Стан та шляхи вдосконалення розвитку народної творчості в сучасних умовах. 

       Кожного місяця для працівників закладів культури проводяться  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 

На утримання 45 закладів культури, централізованої бухгалтерії та апарату 

управління  у 2019 році було  витрачено -  18391,219 тис. грн. (у т.ч. у натуральній 

формі – 302,588 тис. грн.), у т.ч. із загального фонду – 15268,624 тис. грн., кошти 

отримані від платних послуг – 176,899 тис. грн., бюджету розвитку громади – 2641,898 

тис. грн., благодійних внесків – 303,798 тис. грн.: 
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По загальному фонду бюджета 

 Затверджено Надійшло Витратили 

Клуби  5675,392 5423,301 5423,301 

Бібліотеки  3 742,199 3586,243 3586,243 

Музей     746,440 625,605 625,605 

Музична школа  3063,371 2815,156 2815,156 

Апарат управління     836,226 826,307 826,307 

Бухгалтерія     944,228 922,567 922,567 

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва(свята) 

   1166,00 
 

 

 

1059,595 1059,595 

Заходи  з землеустрою 
 

9,850 9,850 9,850 

 16 173,706 15268,624 15268,624 

 

      Надходження отримані як плата за послуги – 261,553 тис.грн., у  тому числі: 
Бібліотеки – 10,957 тис.грн, 

Музей – 5,618 тис.грн., 

Клуби – 142,698 тис.грн, 

Музична школа – 102,280 тис.грн. 

 

      Надходження отримані за іншими джерелами власних надходжень: 

благодійних внесків, грантів та дарунків – 304,587 тис.грн., в тому числі: 
бібліотеки – 232,993 тис.грн., 

клуби – 69,594 тис.грн., 

свята – 2,0 тис.грн. 

 

З бюджету розвитку громади надійшло 2641,898 тис.грн, в тому числі: 
Бібліотеки – 149,684 тис.грн., 

Клуби – 473,0 тис.грн., 

Музей – 19,85 тис.грн., 

Бухгалтерія – 20,5 тис.грн., 

Апарат управління – 6,25 тис.грн., 

Музична школа – 59,275 тис.грн., 

Реконструкція покрівлі МБК смт.Ярова – 1913,339 тис.грн. 

 

Касових видатків на проведення святкових заходів у 2019 році використано на суму 

1059,595 тис.грн. 

 

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

Заробітна плата – 3482,992 

Нарахування на зарплату – 813,810 

Використання  товарів і послуг – 1099,335, в т.ч. 

Оплата комунальних та енергоносіїв – 446,361 

Інші поточні видатки – 27,164 

Всього по клубним закладам поточних видатків – 5 423,301 тис грн. 
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На утримання бібліотек Лиманської ЦБС витрачено, тис. грн: 

Заробітна плата – 2580,175 

Нарахування – 607,606 

Використання товарів і послуг – 397,882,  в т.ч. 

Оплата послуг та енергоносіїв – 191,351 

Інші поточні видатки – 0,58 

Всього по Лиманській ЦБС поточних видатків – 3 586,243 тис. грн. 
 

На утримання народного краєзнавчого музею м.Лиман витрачено, тис. грн: 

Заробітна плата – 190,911 

Нарахування – 48,878 

використання товарів та послуг – 385,236, в т.ч. 

оплата послуг та енергоносіїв – 48,739 

Інші поточні видатки – 0,58 

Всього на утримання  музею поточних видатків – 625,605 тис. грн.. 

 
На утримання музичної школи витрачено, тис. грн: 

Заробітна плата – 2 151,860  

Нарахування -  489,984 

Використання товарів і послуг – 173,312 в т.ч. 

Оплата послуг та енергоносіїв – 116,385 

Всього  по музичній школі (поточні видатки) – 2 815,156 тис. грн 

 

На утримання  централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму витрачено, 

тис.грн: 

Заробітна плата – 649,020 

Нарахування – 143,508 

Використання товарів і послуг – 130,039 в т.ч. 

Оплата послуг та  енергоносіїв – 22,139 

Всього  по бухгалтерії поточних видатків  -  922,567  тис. грн. 
 

На утримання апарату управління витрачено тис. грн: 

Заробітна плата – 624,552 

Нарахування на зарплату – 137,401 

Використання товарів і послуг – 64,354 в т.ч. 

Оплата послуг та енергоносіїв – 16,742 

Всього  по апарату поточних видатків  - 826,307 тис.грн 
      

     У 2019 році було виготовлено  проектно-кошторисну документацію з отриманням 

позитивного експертного звіту на «Реконструкцію покрівлі міського будинку культури 

смт Ярова, що розташований за адресою:Донецька область, Лиманський район, смт 

Ярова, вул.Кооперативна,7-Б» (коригування) та проведено його реалізацію на суму – 

1903,733 тис.грн. 

    Проведені  проектні роботи  по газопостачанню  дитячої бібліотеки ім.Шевченка – 

9,606 тис.грн.  

    Всього реконструкції на суму – 1913,3 тис. грн. 
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В рамках реалізації  Громадського бюджету відділом культури реалізовано проекти 

«Кінопогляд  у майбутнє» (Зарічненська бібліотека-філія) на суму 165,5 тис. грн. 

(проведено поточний ремонт, придбано проектор, екран, комп’ютер у зборі) та 

«Різдвяна казка починається сьогодні» (Центр культури і дозвілля с.Рубці) (придбано 

новорічну ялинку). 

 

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

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

проблем – 50%,  грошова винагорода за підсумками року – 50%, згідно ст. 57 ЗУ 

«Про освіту», виплачувалася 20% доплата до тарифної ставки  за престижність 

праці.    
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     Працівникам  клубних закладів культури,  народного краєзнавчого музею та 

бібліотекарям Лиманської ЦБС виплачена матеріальна допомога на оздоровлення до 

тарифної відпустки у розмірі 100% тарифної ставки, на вирішення соціально-

побутових проблем у розмірі 50% тарифної ставки (клуби), 100% (музей, бібліотеки) 

та премії за підсумками роботи 2019 року, премії до професійного свята: 

бібліотекарям –– 80% тарифної ставки, працівникам клубних закладів – 50%, 

музейним працівникам – 100%, викладачам муз школи  - 50% тарифної ставки. 

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

Всім працівникам культури, протягом 2019  року, виплачувалася вислуга років. 

 

 

Робота Лиманської Центральної бібліотечної системи 

 
       Базова мережа Лиманської централізованої бібліотечної системи становить 

23 бібліотечні заклади: 

•  центральна міська бібліотека 

•  центральна дитяча бібліотека 

•  міські – 8 

•  сільські – 13 

Загальна кількість працівників складає 39 одиниць, кількість бібліотечних 

працівників – 35. 

 За зайнятістю: повний робочий день – 20, неповний робочий день – 15 

бібліотечних працівників. 

     За даними Головного управління статистики в Донецькій області кількість 

населення у 40 населених пунктах Лиманської ОТГ становить: 

• всього – 41845 

• міські поселення – 31131 

• сільська місцевість – 10714 

Стаціонарні бібліотеки діють у 18 населених пунктах, до послуг яких звернулося: 

•  користувачів – 18101 

• % охоплення бібліотечним обслуговуванням – 43 % 

•  книговидача – 373595 

•  відвідування – 135228 

•  масові заходи – 652 

•  бібліотечні пункти – 3 

•  книгоношення – 31 

•  нестаціонарними формами обслуговано – 1754 користувача 

•  бібліотечний фонд – 296631 примірників 

       За 2019 рік згідно наказу Міністерства культури «По здійсненню придбання 

україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек» з Центральної 
міської публічної бібліотеки м. Краматорськ Лиманська ЦБС отримала 595 прим. на 

суму 67582,33 грн. 
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      В дар від спонсорів – 233 прим. на суму 8282,03 грн., в дар від читачів – 319 прим. 

на суму 6633,00 грн. 

      На передплату періодичних видань з міського бюджету виділено 89834,62 грн. 

(назв 111). 

    З інших джерел надійшло 165 прим. на суму 2988,00 грн., з них 105 прим. книг на 

суму 2036,00 грн., як заміна загубленої читачами, 60 прим. книг на суму 952,00 грн., як 

заміна нестачі при інвентаризації. 
     З фондів бібліотек Лиманської ЦБС було вилучено 15322 прим. документів на суму 

13790,30 грн., з них 65 прим. на суму 1360,45 грн. – як загублена читачами, 15198 

прим. книг на суму 12168,51 грн. – як зношена література, 59 прим. книг на суму 

261,34 грн. – як нестача при інвентаризації. 
       В бібліотеках системи діє 19 клубів за інтересами за віковою статистикою клуби 

розподілились таким чином: 2 – юнацьких, 7 – дитячих, інші - дорослі. Кількість осіб, 

що займаються в клубах становить 391 одиницю. Програми занять передбачають 

інноваційні форми бібліотечної роботи. 

Матеріально-технічна база бібліотек: 

- центральна міська бібліотека, Ямпільська селищна та Криволуцька сільська 

бібліотеки мають зручний доступ для людей з інвалідністю; 

- комп’ютери мають 11 бібліотек (кількість комп’ютерів по системі – 28); 

- в 2019 році були комп’ютеризовані: міська філія № 7, Ярівська селищна 

бібліотека-філія та Озернянська сільська бібліотека-філія; 

- копіювально-розмножувальну техніку мають 12 бібліотек, всього оргтехніки по 

Лиманській ЦБС – 22 одиниці (багатофункціональні пристрої, ксерокси, 

принтери, сканери); 

- придбано 8 електроконвекторів для 7 селищних та сільських бібліотек 

(Дробишевська, Новоселівська, Колодязянська, Рубцівська, Рідкодубівська, 

Дробишевська-1, бібліотека сел. Нове);  

- доступ до мережі Інтернет мають 7 бібліотек, кількість комп’ютерів, що 

підключені до Інтернету – 21; 

- кількість комп’ютерів для користувачів – 13; 

- 6 бібліотек мають зону WI-FI; 

- поточний ремонт проведено в Дробишевській та Зарічненській селищних 

бібліотеках-філіях.  

 

Проектна діяльність бібліотек Лиманської ЦБС 

       Ключовим завданням на новому етапі розвитку бібліотечної діяльності стала 

розробка нових варіантів і моделей бібліотечного обслуговування, котрі 
задовольнятимуть запити жителів громади.  

      Участь у різних професійних і грантових конкурсах стала ключовою у 2019 році 
для бібліотек Лиманської ЦБС. Працівники бібліотек ініціюють та підтримують заходи 

у громаді, які дозволяють розкрити потенціал та залучити жителів Лиманської ОТГ до 

активної співпраці. Адже, у першу чергу, це можливість одержання додаткових 

фінансових коштів, розширення творчої активності, підвищення професійного рівня. 
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Крім того активізація програмно-проектної діяльності  дозволяє сконцентрувати увагу 

на найбільш насущних проблемах громади та поліпшує партнерські відносини з 
громадськими організаціями, благодійними фондами. 

-      В березні 2019 році завершилася реалізація проекту міжнародної організації з 
міграцій (МОМ) за фінансової підтримки Уряду Японії «Сприяння сталому 

розвитку та згуртуванню громад, що зазнали наслідків конфлікту на 

Донбасі». Ініціативна група центральної міської бібліотеки «Територія Є» 

продовжує проведення різноманітних заходів за напрямками: «Культурний 

розвиток громади», «Щасливий день» та «Лиманщина інклюзивна», уроки 

комп’ютерної грамотності, фестивалі, виставки, які сприяють згуртуванню 

громади. Метою та завданнями цього проекту було згуртувати громаду, 

стабілізувати психологічний стан жителів, активізувати громадську свідомість, 

налагодити діалог, сприяти розвитку духовності та інтегрувати у життя громади 

внутрішньо-переміщених осіб, людей похилого віку, молоді та людей з 
інвалідністю. 

-      В червні 2019 року Зарічненська селищна бібліотека-філія отримала перемогу 

в рамках конкурсу проектів місцевого розвитку в межах цільової програми 

«Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 

2020 роки», який проводиться за фінансової підтримки в обсязі бюджетних 

асигнувань, передбачених бюджетом ОТГ. Проект передбачає створення 

сучасного культурного центру у селищі та бібліотечного простору, як 

майданчика для навчання та спілкування сільської молоді, дітей та громади 

Зарічненського старостинського округу. Реалізація проекту «Кінопогляд у 

майбутнє» дає можливість різним віковим категоріям проводити тематичні 
зустрічі, дивитись художні, документальні фільми та інші відеоматеріали. 

Перспективними наслідками реалізації проекту буде можливість людей більше 

часу проводити у суспільстві, мати можливість більше спілкуватися, 

пропонувати втілення цікавих ідей на території селища, підвищувати 

культурний рівень всього населення селища. 

    За фінансової підтримки з бюджету Лиманської ОТГ Зарічненська селищна 

бібліотека-філія отримала комп’ютер  в зборі, мультимедійний проектор, екран, 

стереосистему (2 колонки), 3 D окуляри, навушники, столи (2 шт.), стільці (20 

штук). Проведено поточний  ремонт приміщення, встановлені вхідні та 

міжкімнатні двері.    
-       В рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні», «Моя громада – мій добробут» IREX / ПУЛЬС, який впроваджує 

Асоціація міст України (АМУ) в партнерстві з Радою міжнародних наукових 

досліджень та обмінів IREX / ПУЛЬС за фінансової підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID), у центральній міській бібліотеці проведено 

цикл заходів у форматі «жива бібліотека». У Лиманській громаді проект 

впроваджувався Центральною міською бібліотекою Лиманської ЦБС у 

партнерстві з ГО «Центр підтримки громадської активності «Крила». Проект 

діяв з 1 квітня 2019 року по 31 серпня 2019 року і передбачав фінансування 
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заходів націлених на посилення обізнаності та спроможності мешканців громад 

у їх нових правах та обов’язках в умовах реформ місцевого самоврядування, 

інформування про децентралізацію та дотичні зміни, можливості розвитку 

громад в нових умовах, сприяння покращенню співпраці громадян та місцевої 
влади, формувати групи підтримки реформ у громаді та сприяти їх активності. 

-   З січня по листопад 2019 року – реалізація проекту «Інформаційна підтримка 

ЄС – бібліотекам для дітей та юнацтва в Україні», представництво 

Європейського Союзу в Україні. (організація куточка Європейського Союзу під 

назвою «ЄС на книжковій полиці» в Центральній дитячій бібліотеці ім. 

Т.Г.Шевченка). 

-     Реалізація психосоціального компоненту проекту, розбудова кваліфікаційної 
спроможності місцевих психологів у проекті «Сприяння сталому розвитку та 

згуртуванню громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі» в ЦДБ, ЦМБ, 

міжнародної організації з міграцій (МОМ) за фінансової підтримки Уряду 

Японії ГО «Центр соціально-психологічної підтримки «Ресурс». 

-  В ЦМБ тривала п’ятиденна «Навчальна програма з розвитку підприємництва на 

Сході України» в рамках проекту ПРООН «Прямуємо разом». 

-   У бібліотечному кінозалі центральної міської бібліотеки розпочато показ 
дитячих фільмів в рамках фестивалю "Українське дитяче кіно". Фестиваль 

проводиться безкоштовно завдяки компанії «Артхаус Трафік» за підтримки 

Державного агентства України з питань кіно та Фестивалю фільмів для дітей та 

підлітків "Чілдрен кінофест".  

-     В рамках проекту Фундації Дарини Жолдак «Як приборкати 

книжкозавра?» ЦМБ та Ямпільська селищна бібліотека отримали перемогу. 

Ямпільська селищна бібліотека отримала комплект книг в кількості 34 

примірника на суму 1 328 гривень, ЦМБ отримає ящик книжок в січні. 
-      Ямпільська селищна бібліотека взяла участь в конкурсі проектів для розвитку 

талантів сільських дітей Хобі-цетр «Веселий вулик» Фонду “Я майбутнє 
України” та чекає на результати.  

-     Центральна дитяча бібліотека ім. Т.Г.Шевченка взяла участь в проекті 
«Можливості House of Europe» Номінація гранту – Великий грант для 

державних і комунальних закладів культури та чекає на результати. (Грудень 

2019 року – квітень 2020 року). 

 

 Система підвищення кваліфікації 
В цьому році дистанційні навчальні курси пройшли 20 працівників бібліотек 

системи. Центр неперервної культурно-мистецької освіти (Центр НКМО) НАКККіМ: 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, відділ дистанційного 

навчання здійснює підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Тематика 

модулів курсового дистанційного навчання: 

- «Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному 

суспільстві. Етика бібліотечного працівника»; 

- «Адвокація: представлення інтересів бібліотек»; 
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- «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового 

менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек»; 

- «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та 

Інтернету в бібліотеці»; 

- «Бібліотеки у системі забезпечення євроінтеграційних процесів України» 

        Онлайн-курс «Бібліотека – відкритий публічний простір» розроблений ВГО 

«Українська бібліотечна асоціація» в межах програми ООН (викладач Оксана Бруй, 

президентка ВГО Українська бібліотечна асоціація, директорка Бібліотеки НТУУ “КПІ 
імені Ігоря Сікорського”), пройшла Галина Матейченко, завідуюча Ямпільською 

селищною бібліотекою, курс в обсязі 5:46 годин відео лекцій та отримала сертифікат.  

- Науково-практичний семінар «Бібліотеки року: освітні студії та промоції 
читання» (м. Київ, організатор УБА) відвідала Тетяна Осіпова, директор 

Лиманської ЦБС та отримала сертифікат. 

- Тренінг для грантерів проекту ПУЛЬС «Перезавантаження 3.0», організатор 

IREX/ПУЛЬС, відвідала Тетяна Осіпова, директор Лиманської ЦБС та 

отримала сертифікат. 

      VII Всеукраїнську школу бібліотечного журналіста на базі ХДНБ ім. В.Г. 

Короленка, м. Харків відвідала завідуюча 

Дробишевською селищною бібліотекою-

філією. Навчання бібліотекарів-

журналістів включало тренінги, робота в 

творчих групах, майстер-класи, 

експериментальні лабораторії, воркшопи, 

зустрічі з професійними журналістами, 

тренди у нових медіа та можливості їх 

застосування у бібліотечній діяльності; 
стратегії просування бібліотеки у 

соціальних медіа. Тренер, Ірина Лянна, експерт в сфері PR, засновниця освітнього 

проекту «Школа практичної журналістики», «Kharkov Storytelling Club». У межах 

проекту «Бібліотечний туризм» відбулися екскурсії містом, провідними бібліотеками 

Харкова (ХДНБ ім. В. Г. Короленка, оновленим інформаційно-бібліотечним простором 

Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету, навчально-

бібліотечним комплексом Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого та ін.). Любов Бабакова отримала сертифікат та методичні матеріали. 

       X Львівський міжнародний бібліотечний форум «Нова бібліотека — 

відповідальність кожного», організований Українською бібліотечною асоціацією, 

відвідали директор Лиманської ЦБС та завідуюча 

Ямпільською селищною бібліотекою-філією. 

Форум, започаткований у 2010 році ГО «Форум 

видавців» та Українською бібліотечною 

асоціацією, став щорічним міжнародним 

професійним заходом для тих, хто працює у 
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бібліотечній, видавничій та інформаційній сферах.  

 

Бібліотека як сучасний інформаційний центр 

      Обслуговуючи читачів різних категорій, бібліотекарі намагаються максимально 

задовольнити їх запити. Для переселенців бібліотека стала місцем отримання 

необхідної інформації та допомоги при оформленні документів, проведення дозвілля, 

спілкування. Для мешканців громади в бібліотеці діє безкоштовний Інтернет зв’язок та 

бібліотечна WI-FI зона, де користувачі можуть самостійно або за допомогою отримати 

інформацію органів влади будь-якого рівня та найти відповідь на необхідні запити. 

Для користувачів центральної міської бібліотеки, центральної дитячої бібліотеки ім. 

Т.Г.Шевченка, міської філії № 1, Дробишевської, Зарічненської, Ямпільської та 

Шандриголівської бібліотек діє  відкритий доступ до мережі Інтернет, а також є 

можливість використання бібліотечної WI-FI зони, завдяки сучасним технологіям 

читачі мають змогу найти відповідь на будь-які питання різноманітної тематики. До 

уваги користувачів – інформаційні ресурси бібліотеки, а це не тільки книжковий фонд 

та періодика, а і доступ до Інтернет. Не всі читачі мають комп’ютери,  а в бібліотеці 
вони можуть регулярно займатися в Інтернет-центрі. Ті читачі, які мають власні 
комп’ютерні пристрої, але не мають Інтернет зв’язку, використовують бібліотечну WI-

FI зону. Для переселенців в ЦМБ організовано консультаційний пункт «На допомогу 

переселенцям», а в кожній сільській бібліотеці діє інформаційний куточок, на якому 

представлена правова інформація по забезпеченню прав переселенців. Та головне – це 

індивідуальне спілкування з читачами-переселенцями, яке базується на максимальній 

увазі, доброзичливості та турботі. 
   За допомогою доступу до Інтернету в бібліотеках надаються наступні послуги: 

 Допомога в освоєнні комп’ютерних навичок; 

 Друкування тексту, сканування, копіювання, збереження інформації на 

електронному носії; 
 Виконання складних довідок; 

 Підготовка засобів навігації у ресурсах (тематичні списки корисних та цікавих 

адрес, створення описів ресурсів-вебліографія); 

 Безкоштовне отримання консультаційної допомоги в пошуку та виборі джерел 

інформації. 
Застосування інтерактивних форм підтримання інтересу до читання: 

� On-line опитування 

� On-line вікторини  

� On-line тестування  

� Голосування  

� Скайп зустрічі 
     Користувачам центральної міської 
бібліотеки надаються послуги 

ксерокопіювання, сканування, скайп-

спілкування, надається допомога в 

В центральній міській 

бібліотеці Лиманської ОТГ 

продовжує свою роботу 

школа комп’ютерної 
грамотності "Lik@bez". 

Фахівці бібліотеки 

допоможуть опанувати 

комп'ютер, навчать 

працювати в мережі 
Інтернет та познайомлять з 
пошуковими системами та 

програмами.
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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. 

      Розвиток технологій радикально 

трансформує звичні предмети і століттями 

сформовані громадські простори і відносини. 

Навіть такі, здавалося б, консервативні 
суспільні інститути, як бібліотеки, все швидше 

змінюються до невпізнання. Перед 

бібліотеками Лиманщини стоїть завдання 

довести свою конкурентоспроможність у цифровій ері не тільки в якості книгосховищ. 

Саме тому провідні бібліотеки Лиманської ЦБС приймають правила гри часу і 
навчаються, щоб у майбутньому перетворитися на високотехнологічні медійні центри. 

Навчання проводить методичний відділ Лиманської ЦБС. Теми навчань різноманітні, 
цієї осені акцентували увагу на створенні блогів сільських і селищних бібліотек, як 

засобу розвитку професійної комунікації, інструментів бібліотечних новин, засобів 

зворотнього зв’язку між користувачем та бібліотекою. 

Інформаційна підтримка міських програм 

      Головним напрямком в роботі бібліотек Лиманської ЦБС стало поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Метою національно-

патріотичного виховання в бібліотеках сьогодні є становлення громадянина – патріота 

України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, правову 

державу, забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, сприяти 

єднанню українського народу, громадянського миру і злагоди в суспільстві. В межах 

програми «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Лиманської ОТГ на 2017 – 2020 роки» у центральній бібліотеці 
проведений круглий стіл, де звітували про проведену роботу бібліотеки Лиманської 
централізованої системи. 

Виконання програми правової освіти населення у 2019 році 
        В рамках реалізації проекту міністерства юстиції України «Я маю право!» в 

бібліотеках системи проведено цикл заходів правової тематики, спрямованих на 

формування здорового способу життя підростаючого покоління та читачів всіх вікових 

категорій. 

    В межах заходів Програми правової освіти населення створення та впровадження 

соціально-правових проектів «Реалізація права на працю в Україні» в бібліотеках 

системи організовані тематичні виставки та проведено низку заходів правової 
тематики (проведення місячників та тижнів правових знань, заходів до міжнародного 

дня боротьби зі СНІДОМ, національної інформаційної антитютюнової кампанії «Дим – 

невидимий вбивця», всеукраїнської акції «16 днів проти  насильства», до  



14 

 

міжнародного дня толерантності, до всесвітнього дня вітань та проведення інших 

заходів до міжнародних, державних, професійних свят). 

    Задоволення інформаційних потреб національних меншин. Проведення культурно-

мистецьких заходів (виставки, конференції, семінари, лекції, тренінги тощо) з 
проблематики міжнаціональних відносин та забезпечення прав національних меншин. 

     Проведено низку заходів щодо виконання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю, заходи в рамках десятиліття української мови (до міжнародного дня 

рідної мови, дня української писемності і мови), заходи в межах року сім’ї та 

проведення інших заходів до міжнародних, державних та професійних свят.  

Народний краєзнавчий музей м.Лиман 
  

            Робота музею була спрямована на реалізацію своєї базової функції 
(збирання, збереження, вивчення, виставлення), поєднання живої культури і 
сьогодення з культурною спадщиною. Велась відносно до знаменних дат вітчизняного 

та місцевого значень і характеризувалась різноманітністю форм музейної справи, 

впровадженням сучасних методів роботи з метою створення відкритого культурного 

простору.  Орієнтована на різні категорії населення ОТГ, включаючи села і селища. 

        Пріоритетним напрямком було національно-патріотичне виховання школярів та 

молоді.  
       До роботи були долучені  активісти та громадськість: в кожному залі музею діяли 

ініціативні групи, загальною кількістю 20 чол. До пошукової і дослідницької  роботи 

були долучені краєзнавці  В.Кислов, М.І. Пасічник, В.К. Мороз, Ю.Г. Щербак. На 

протязі року вони публікували свої матеріали на сторінках місцевої газети «Зоря», 

спеціальних альманахах  та видавали окремі публікації і книги. 

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

художніми, 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» (до професійного 

свята), «Зимові фантазії», були і такі, що відкривали нові імена, діяли пересувні 
виставки. Серед таких, насамперед, національно-патріотичного та просвітницького 

змісту - «Українська революція 1917-1921 рр.», «Тріумф людини. Українці, які 
пройшли концтабори», «УПА - відповідь нескореного народу», які відвідали учні, 
майже усіх навчальних закладів міста. Для шанувальників мистецтва були розгорнуті 
персональні виставки : картин і скульптур Заслуженого художника України В. Гутирі, 
майстра декоративно-прикладного мистецтва А.Косик (м. Краматорськ) «Красота, що 

надихає на любов», а також «Осінній вернісаж» - картин лиманських художників ХХ, 

ХХ1 ст. На базі багатьох виставок проводились майстер-класи з різних видів  

декоративно-ужиткового мистецтва.  Систематично проводились презентації виставок. 

Таким чином, щорічно шириться коло творчих людей, яких об’єднує музей.  

      Вони долучаються до робіт, пов’язаних з художнім оформленням експозицій, 

виставок, інсталяцій. 

     Інформаційно-історичну функцію виконували створені та оновлені, в музеї 
експозиції, здебільшого, до значних дат та  історичних подій:  
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«Хвиля Української революції 1917-1921рр. на Лиманщині», «Афган - мій вічний біль, 

моя пекуча пам’ять», «Наші співвітчизники у космосі», «Краєзнавці про історію 

Лиману», «Козаки - засновники слободи «Лиман», «Лиманці свідчать про голодомор», 

«Культурне життя залізничників» (до 90-річчя Палацу культури залізничників). 

     Найбільшим попитом серед різноманітних верств населення користувались 

екскурсії:  оглядові (по всіх залах музею); цільові (для окремих груп працюючих і 
учнів); тематичні (до знаменних і історичних дат), наприклад, «Зимові свята на 

Україні: минуле і сьогодення», «Визволення Краснолиманщини  від фашистських 

загарбників», «Літературна Лиманщина», «Космічна епопея зоряного сина 

Лиманщини», «Залізниця - серце мого краю», «Лиман від давнини до сьогодення», 

«Господарська робота жінок у минулому», «Шлях лиманців до Перемоги», 

«Звільнення міст Донецької області від незаконних збройних формувань» та ін.. Все 

популярнішими стають серед дітей і школярів такі , як екскурсія - гра, відео подорожі, 
або ігрові елементи, що доповнюють екскурсії: «Знайди місце експонату», «Намалюй 

музейний предмет, що тобі сподобався», «Музейний лабіринт», «Вікно у рідну 

природу»,тощо. 

       Розроблені нові тематичні екскурсії «Рушник-символ української культури», 

«Лиманці в АТО», «Визволення Лиманщини від незаконних збройних формувань 

1914р.»  

       Різноманітні масові заходи проводились з використанням сучасних технічних 

засобів і були підпорядковані знаменним датам і визначним історичним подіям. Це, 

насамперед, тематичні та інформаційно-патріотичні програми: «Соборність рідної 
землі - основа нації і держави», «Чорна трагедія на кольоровій землі» (Чорнобиль), 

«Рідна країна понад усе» «Подвиги, що живуть вічно» (з історії Другої Світової війни), 

«Хто вмирає в боротьбі, в серцях живе навіки» (до Дня Гідності і Свободи), 

«Конституція - оберіг державності», «Подорож козацькими шляхами»,  на яких  

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 «Свічка плаче у скорботі». 

       Масові заходи відбулись напередодні професійного свята залізничників за участю 

прославлених трударів галузі, а також присвячувались Героям праці, напр., Г.С. 

Шумілову «Легенда Лиманської залізниці». 

   Використовуючи відповідні матеріали основного фонду музею, з успіхом пройшли 

спеціально створені відео програми «Зоряні стежки космонавта - 

земляка Кизима Л.Д.», «Лиманці в полум’ї Др.Св. війни». Чимало лиманців беруть 

участь в Вахті пам’яті земляків, що загинули, визволяючи рідну землю  

від фашистських загарбників, яка проходить в музеї, або біля меморіалу «Батьківщина-

Мати». Постійно музей очолює такий захід, як покладання сюди квітів до всіх 

знаменних дат, пов’язаних з історією Другої Світової війни. 

      Традиційно 9 травня проводиться День відчинених дверей в музеї, на протязі якого 

проходять театралізовані екскурсії, демонструються відео сюжети засновані на 

місцевому матеріалі, ветерани спілкуються, обмінюються спогадами і враженнями, 

діти фотографуються у воєнній залі. 
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      А напередодні для школярів пройшов урок-реквієм «У них були разом - дитинство 

і війна». 

     Тісна співпраця з літоб’єнанням «Промінь», міськими бібліотеками  та  музичною 

школою сприяла проведенню цікавих заходів патріотичної спрямованості: 
літературно-музична програма «На крилах поезії», «З Україною в серці», мовні 
змагання «Яка чудова рідна мова», літературні читання «Вогонь війни у пам’яті 
навічно». 

   Музей традиційно бере участь у святкових заходах до Дня міста: організовує 

виставку картин художників і фото у центрі міста; на різних майданчиках (наприклад, 

учбових закладах) проводили зустрічі з прославленими земляками, у т.ч. хто приїздить 

у цей час на малу батьківщину з близького і дальнього зарубіжжя. 

   Завдяки співпраці з громадськими організаціями музей поширив коло і контингент 

відвідувачів різноманітних заходів для дітей. Так, для дітей-сиріт, що виховуються у 

сім’ях, а також дітей з вадами здоров’я пройшли цікаві заходи: музейна толока для 

дорослих і дітей, святкова програма «В гостях у Святого Миколая», «Розваги біля 

ретро-ялинки». 

      На протязі року проводилась дослідницька робота по таких темах: «Видатні 
українські літератори в історії Лиманщини», «Літоб’єднання «Промінь» в обличчях», 

«Життєвий шлях земляків - воїнів АТО», «Історія Лиманської залізниці. (форма 

залізничників ХХ ст., Шухтан Ф.Л.- засновник Лиманської залізниці)», «Пам’ятники 

Лиманщини», «Лиманці - учасники локальних війн», «Історичне минуле с. Торське». 

     Переобладнано зал природи, де відтворені нові експозиції, яскраві і сучасні, що 

зробило його більш привабливим для дітей і молоді. Ця робота передбачає 

завершення. 

       Наприкінці року пройшов поточний  ремонт приміщень музею, де будуть 

розміщатися оновлений зал етнографіїї та зал, присвячений вшануванню подвигу 

учасників АТО-ООСУ, у зв’язку з чим ведеться підготовча робота по створенню нових 

відповідних експозицій.  

       Покращилась матеріально-технічна база: придбали новий ноутбук, роутер для зони 

Wi-Fi, що дозволить удосконалити і впровадити сучасні форми і методи роботи  

музею. 

       Проблемні питання для вирішення у 2020 році: поточний ремонт приміщень 

народного краєзнавчого музею, сходинок, пандусу, створення нових експозицій у 

оновлені зали, що потребує послуг дизайнерів, придбання меблів тощо. 

 

                                  Охорона культурної спадщини 

            Станом на 01.01.2020 року на території Лиманської ОТГ на обліку 
знаходиться 311 пам’яток археології, з яких 34 на території Дробишевського 
старостинського округу, 19 на території Зарічненського старостинського округу, 4 на 
території Коровоярського старостинського округу, 43 на території м. Лиман, 19 на 
території Криволуцького старостинського округу, 13 на території Новоселівського 
старостинського округу, 37 на території Рідкодубівського старостинського округу, 39 на 
території Рубцівського старостинського округу, 25 на території Ярівського 
старостинського округу, 57 на території Тернівського старостинського округу, 8 на 
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території Шандриголівського старостинського округу, 21 на території Ямпільського 
старостинського округу, а також 57 пам’ятників історії та культури, із них 1 -  
монументального мистецтва. 
 З метою створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони 

культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереженості та використання 

об’єктів культурної спадщини в суспільному житті міською радою 20.12.2018 № 7/58-

2718 затверджена «Програма охорони та збереження культурної спадщини на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки». 
 В межах реалізації Програми: 
-  проведено інвентаризацію об’єктів культурної спадщини, а саме: 
   історичних пам’яток — 52 
   пам’яток монументального мистецтва — 1. 

- розроблено та виготовлено облікову документацію на щойно виявлені об’єкти 

культурної спадщини (пам’ятки історії) на суму 81,08 тис.грн, а саме: 

• Пам’ятний знак жертвам Голодоморів в Україні по вул. Привокзальна, 25, м. 

Лиман;  

• Пам’ятний знак загиблим під час проведення АТО 19 червня 2014 на перехресті 
дороги біля села Закітне Лиманського району;  

• Пам’ятний знак бійцям 25-окремої повітряно-десантної Дніпропетровської 
бригади, загиблим при звільненні населеного пункту Ямпіль;  

• Пам’ятник  воїнам — афганцям.  

- забезпечено укладання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини в 

установленому законодавством порядку, а саме: 
   історичних пам’яток — 50 

   пам’яток археології — 6 

- проведено обстеження стану пам’яток культурної спадщини — 53; виявлено 3 

пам’ятки історії, що потребують ремонтно-реставраційних робіт (Братська могила 

радянських воїнів в с. Закітне по вул. Піонерській, 14; Братська могила радянських 

воїнів в с-щі Ставки; Братська  могила радянських воїнів в с. Карпівка по вул. Зарічна, 

69 ); 
- для робіт з упорядкування територій об’єктів культурної спадщини у 2019 році з 
бюджету Лиманської ОТГ виділено 100 тис. грн. 
 Виготовлено облікових карток: 

• меморіальних дошок — 3 ( Меморіальна дошка Карпу Сергію Едуардовичу; 

Меморіальна дошка партизанам і підпільникам Краснолиманщини; Меморіальна 

дошка Салу Валерію Володимировичу;); 

• пам’ятників — 1 (Пам’ятник воїнам — афганцям); 

• пам’ятних знаків -3 (Пам’ятний знак жертвам Голодоморів в Україні; Пам’ятний 

знак постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції; 
Пам’ятний знак Кравчуку Володимиру Сергійовичу.) 
 З метою забезпечення охорони, впорядкування, своєчасного проведення 

ремонтних робіт, збереження та використання пам'яток історії, архітектури, культури, 

археології та монументального мистецтва Лиманської ОТГ, дотримання чинного 

законодавства України щодо встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок на території Лиманської ОТГ, регламентації діяльності з 
вшанування пам’яті визначних подій в історії регіону і України та видатних людей, які 
зробили вагомий особистий внесок у розвиток Лиманщини та життєдіяльність яких 

тісно пов’язана з історією рідного краю рішенням міської ради від 20.12.2019 № 7/58-

2719 створено комісію з питань інвентаризації об’єктів культурної спадщини 
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Лиманської ОТГ та затверджено «Порядок встановлення, збереження, обліку та 

демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території 
Лиманської об’єднаної територіальної громади». 
 Протягом року проведено 4 засідання комісії, на яких розглянуті наступні 
питання: 
 21.05.2019 р. - Розгляд клопотання Громадської організації “Спілка воїнів АТО 

та десантників Лиманщини” про встановлення пам’ятного знаку на місці загибелі 
військовослужбовця ЗСУ Кравчука Володимира Сергійовича, який поклав своє життя 

на вівтар визволення Лиманщини від проросійських збройних формувань 19.06.2014 

року на трасі Лиман -Сіверськ, перехрестя автошляхів смт Ямпіль — с.Озерне 

(Іллічівка) — с. Закітне. 
 03.07.2019 р. -  Розгляд клопотання відокремленого підрозділу Громадської 
організації “Маю гідність” про встановлення меморіальної дошки Салу Валерію 

Володимировичу, проукраїнському активісту, який загинув внаслідок катувань за 

надання волонтерської допомоги українським військовим під час АТО. 
 08.10.2019 р. -  Розгляд листа-зобов’язання КП “Лиманський Зеленбуд” щодо 

перенесення пам’ятного знаку постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції з місця розташування біля ЦКД ім. Горького (м. Лиман, вул. 

Незалежності, буд. № 17) та 3-х меморіальних дошок, розташованих біля ЦКД ім. 

Горького (м. Лиман, вул. Незалежності, буд. № 17) на територію «Алеї Слави» згідно 

проекту “Реконструкція дитячого майданчику, прилеглої території до будівлі Центра 

культури і дозвілля ім. Горького, частини тротуарів та дороги по вул. Незалежності під 

площу Незалежності в місті Лиман. Коригування.””; 
  29.11.2019 р. - Розгляд клопотання Громадської організації “Об’єднання 

ветеранів війни та праці станції Лиман” від 22.11.2019 про встановлення меморіальної 
дошки Роменському Сергію Пилиповичу - повному кавалеру орденів Слави І, ІІ і ІІІ 
ступенів на фасаді адміністративного приміщення станції Лиман за адресою м. Лиман, 

вул. Привокзальна, буд. 14а. 

 З метою погодженого вирішення питань щодо охорони культурної спадщини на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади та дотримання законодавства 

України і міжнародних нормативних актів у сфері охорони культурної спадщини 

наказом начальника відділу культури і туризму Лиманської міської ради від 

15.04.2019р. № 23-агп створено постійно діючу Консультативну раду з питань охорони 

культурної спадщини на території Лиманської ОТГ.            

 

КПСМНЗ «Музична школа  м.Лиман» 
 

        В школі працює  20 викладачів: 19 штатних працівників та 1 сумісник. 

Обслуговуючий персонал: завідувач господарством (за суміщенням  секретар на 0,5 

ставки), техпрацівники (2), настроювач музичних інструментів (сумісник), робітник з 
комплексного обслуговування приміщень. 

Контингент учнів у 2019 році – 195 учнів. 

Існують такі відділи: 

№                     відділи учні викладачі 
1 фортепіанний 99 10 

2 народний 43 4 

3 теоретичний відділ 195 2 

4 клас скрипки 23 1 
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5 вокально-хоровий клас 30 2 

 

Музична школа має  власну будівлю загальною площею 1126,2 кв.м, яка знаходиться в 

оперативному управлінні  відділу культури і туризму Лиманської міської ради. 

         Кількість учбових класів – 18,  концертний зал - 1 .  

Філії: 
ЗОШ  № 3 – клас фортепіано; центральна дитяча бібліотека ім.Шевченка – клас 

фортепіано, сольного співу, скрипки . 

        Працюють творчі колективи учнів та викладачів: Ансамбль народних 

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

(учні), вокальний ансамбль «Веселка» (учні),  вокальний ансамбль (викладачі), 
ансамбль скрипалів (молодша група), ансамбль скрипалів (старша група), хор учнів 

молодших класів, хор учнів старших класів. 

       Українською  мовою ведеться  ділова  документація, проводяться лекції-концерти. 

На протязі 2019 року учнями і викладачами школи було проведено 45 концертів, 

лекцій-концертів для вихованців дитячих садків, учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл, для громадян похилого віку, інвалідів будинку-інтернату 

м.Лиман, для вихованців центру психологічної реабілітації дітей, для дітей  

Лиманської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 34. 

             

                            Основні досягнення за 2019 рік: 

               - оновлення матеріально-технічної бази школи: придбали музичні     інструменти 

(електронне піаніно, 2 скрипки, пюпітр для нот, екран для проектора, інформаційні 
стенди, БФП (багатофункціональний пристрій), ноутбук, підручники з «Сольфеджіо», 

жалюзі – 87780 грн.) 

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

конкурсах, фестивалях-конкурсах: 

            СІЧЕНЬ  – VII Відкритий конурс композиторів і художників «Фантазія»,  

м. Маріуполь 

  Лауреат ІІ ст. – викладач Воробйов С.Л. 

           Відкритий регіональний конкурс з сольфеджіо «Мистецький арсенал» м.Слов’янськ 

Лауреат ІІІ ст. – уч. 6 кл. Буряк Дар’я  (викл. Зінов’єва Л. М.) 

Дипломант – уч.6 кл. Зозуля Тетяна (викл. Зінов’єва Л. М.) 

 

ЛЮТИЙ – Всеукраїнський дистанційний дитячий фестиваль талантів     «Пізнайко 

збирає друзів», м. Київ 

Лауреат ІІІ ст. – уч. 3 кл. ф-но Галяпа Марія (викл. Зіновє’ва Л.М.) 

     Обласний конкурс юних піаністів «Бахмутська весна», м. Бахмут 

  Лауреат ІІІ ст. – уч. 5 кл. Єнікеєв Данило (викл. Чакова М.А.) 

 

БЕРЕЗЕНЬ -  Обласний конкурс вокалістів «Бахмутська весна», м. Бахмут 

              Лауреат ІІ ст. – уч. 4 кл. Погребняк Олена (викл. Бахіна Н.В.) 

              Лауреат ІІІ ст. – уч. 3кл. Федоренко Дарина (викл. Бахіна Н.В.) 
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   Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс «Весняна фантазія» м.Київ 

    Лауреати І ст.:-уч. 2 кл. ф-но Двуречанська Поліна, викл. Чакова М.А. 

                        -уч. 5 кл. ф-но Єнікеєв Данило (викл. Чакова М.А.) 

                        -уч. 5 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 

-фортепіанний дует викладачів Мазанік Т.Ю., Оклеки Т.В. 

-уч. 3 кл. сольн. співу Макаров Олександр (викл. Корчака Е.В.) 

-викладач сольн. співу Корчака Е.В. 

-уч. 5 кл. скрипки Голубоцька Вікторія (викл. Пономарьова Н.В., 

 конц. Оклека Т.В.) 

-уч. 5 кл. акордеона Куліков Ілля ( викл. Мохнатова І.Г.) 

Лауреати ІІ ст.: 

-уч. 1 кл. ф-но Коловоротна Єлизавета (викл. Янова І.І.) 
-уч. 2 кл. ф-но Двуречанський Ростислав (викл. Чакова М.А.) 

-уч. 2 кл. ф-но Лізогуб Арсен ( викл. Шкуратова А.В.) 

-уч. 3 кл. ф-но Цегельник Вікторія ( викл. Мазанік Т.Ю.) 

-уч. 4 кл. ф-но Шлапакова Катерина ( викл. Янова І.І.) 
-уч. 4 кл. ф-но Сіньковська Уляна (викл. Андаран Н.Б.) 

Лауреати ІІІ ст.: 

-уч. 1 кл. гітари Цебренко Андрій (викл. Мохнатова І.Г.) 

-уч. 2 кл. скрипки Доренський Данило (викл. Воробйов С.Л., 

 конц. Андаран Н.Б.) 

-уч. 2 кл. баяна Перекрьостов Федір (викл. Мохнатова І.Г.) 

-уч. 4 кл. акордеона Фоменко Іван (викл. Мохнатова І.Г.) 

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

Лауреати ІІ ст.: 

-уч. 2 кл. скрипки Доренська Анжела (викл. Пономарьова Н.В., 

 конц. Оклека Т.В.) 

-уч. 5 кл. скрипки Голубоцька Вікторія (викл. Пономарьова Н.В., 

 конц. Оклека Т.В.) 

Лауреати ІІІ ст.: 

-уч. 2 кл. скрипки  Доренська Анастасія (викл. Воробйов С.Л.,  

 конц. Андаран Н.Б.) 

-уч. 2 кл. скрипки  Доренський Данило (викл. Воробйов С.Л., 

 конц. Андаран Н.Б.) 

Дипломант – уч. 5 кл. акордеона Куліков Ілля (викл. Мохнатова І.Г.) 

Обласний конкурс юних скрипалів «Бахмутська весна» (м. Бахмут) 

 Дипломант – уч. 5 кл. скрипки Голубоцька Вікторія 

                         (викл. Пономарьова   Н.В., конц. Оклека Т.В.) 

Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс «Зоряна брама»  м. Київ 

Лауреати І ст.: 

-уч. 5 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 

-уч. 5 кл. акордеона Куліков Ілля (викл. Мохнатова І.Г.) 

Лауреати ІІ ст.: 
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-уч. 2 кл. сольн. співу Макаров Олександр (викл. Корчака Е.В.) 

-уч. 2 кл. ф-но Лізогуб Арсен (викл. Шкуратова А.В.) 

-уч. 2 кл. ф-но Коловоротна Єлизавета (викл. Янова І.І.) 
-уч. 5 кл. ф-но Єнікеєв Данило (викл. Чакова М.А.) 

 

Лауреати ІІІ ст. - уч. 1 кл. сольн. співу Двуречанська Поліна  

                                (викл. Корчака Е.В.) 

Обласний конкурс виконавців на народних інструментах «Бахмутська весна» (м. 

Бахмут) 

Лауреат ІІІ ст.  – уч. 5 кл. акордеона Куліков Ілля (викл. Мохнатова І.Г.) 

 

КВІТЕНЬ - Обласний конкурс викладачів музично-теоретичних       дисциплін 

мистецьких шкіл Донецької обл.,м. Бахмут 

Лауреат ІІ ст. – Воробйов С.Л. 

Обласний конкурс ансамблів «Сузір’я плюс», Торецький коледж                                                   

мистецтв, м. Торецьк 

Лауреат ІІ ст. – вокальний ансамбль учнів «Веселка», кер. Бахіна Н.В.,  

                             конц.  Андаран Н.Б. 

Відкритий міжрегіональний фестиваль-конкурс ансамблів «Нас музика  з’єднала», 

м. Слов’янськ 

Лауреати І ст.: 

-фортепіанний дует викладачів: Мазанік Т.Ю., Оклека Т.В. 

-вокальний ансамбль учнів «Веселка», кер.Бахіна Н.В., конц. Андаран Н.Б. 

-анс.народних інструментів викладачів «ФАіТОН», кер. Мохнатова І.Г. 

Лауреат ІІ ст. - фортепіанний дует викладачів: Андаран Н.Б.,  

                             Шкуратова А.В. 

Лауреати ІІІ ст.: 

-анс.народних інструментів учнів «ФАіТОН», кер. Мохнатова І.Г. 

-дует скрипалів : уч. 5 кл. Голубоцька Вікторія, уч. 6 кл. Зозуля Тетяна, 

 викл. Пономарьова Н.В., конц. Андаран Н.Б. 

ТРАВЕНЬ – ІХ Всеукраїнський дистанційний конкурс мистецтв  «Лавина 

талантів», м. Київ 

Лауреат І ст. - уч. 5 кл. скрипки Голубоцька Вікторія 

                          (викл. Пономарьова Н.В., конц. Оклека Т.В. 

Лауреати ІІ ст.: 

-уч. 2 кл. ф-но Лізогуб Арсен (викл. Шкуратова А.В.) 

-уч. 5 кл. ф-но Єнікеєв Данило (викл. Чакова М.А.) 

Лауреати ІІІ ст.: 

-уч. 2 кл. ф-но Двуречанська Поліна (викл. Чакова М.А.) 

-уч. 2 кл. ф-но Двуречанський Ростислав (викл. Чакова М.А.) 

XV Всеукраїнський конкурс «Класичний меридіан», м. Київ 

Лауреат ІІІ ст. – уч. 5 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 
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ЧЕРВЕНЬ – Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс  «Формат UA», 

м. Слов’янськ 

ГРАН-ПРІ – уч. 3 кл. сольн. співу Погребняк Едуард (викл. Корчака Е.В.) 

Лауреат І ст. – уч. 4 кл. ф-но Сіньковська Уляна (викл. Андаран Н.Б.) 

Лауреат ІІ ст. – Коловоротна Єлизавета (викл. Янова І.І.) 
ВЕРЕСЕНЬ – Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс «Барвиста осінь. 

Свято талантів», м. Київ 

Лауреати І ст.: 

-уч. 2 кл. гітари Цебренко Андрій (викл. Мохнатова І.Г.) 

-уч. 6 кл. акордеона Куліков Ілля (викл. Мохнатова І.Г.) 

-уч. 6 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 

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

-вокальний ансамбль учнів «Веселка», кер. Бахіна Н.В., конц. Андаран Н.Б. 

ЖОВТЕНЬ - Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс    «Барвиста осінь», 

м. Київ 

Лауреати І ст. – уч. 6 кл. акордеона Куліков Ілля (викл. Мохнатова І.Г.) 

Лауреати ІІ ст. – уч. 2 кл. гітари Цебренко Андрій (викл. Мохнатова І.Г.) 

 

ЛИСТОПАД – Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Українське намисто», м. 

Краматорськ 

Лауреати ІІ ст.: 

-вокальний ансамбль «Веселка» кер. Бахіна Н.В., конц. Андаран Н.Б. 

-анс.народних інструментів викладачів «ФАіТОН», кер. Мохнатова І.Г. 

Лауреати ІІІ ст. - уч. 3 кл. ф-но Лізогуб Арсен (викл. Шкратова А.В.) 

Дипломанти І ст.: 

-уч. 3 кл. скрипки Доренська Анжела (викл. Пономарьова Н.В., конц.      Оклека Т.В.) 

-уч. 6 кл. акордеона Куліков Ілля (викл. Мохнатова І.Г.) 

-уч. 6 кл. ф-но Тернова Ксенія (викл. Галушко Г.А.) 

Дипломанти ІІ ст.: 

-уч. 2 кл. гітари Цебренко Андрій (викл. Мохнатова І.Г.) 

-уч. 4 кл. гітари Силка Максим (викл. Анісімов Є.Є.) 

-уч. 5 кл. ф-но Сіньковська Уляна (/викл. Андаран Н.Б.) 

Дипломанти ІІІ ст.: 

-уч. 2 кл. баяна Кравченко Сергій (викл. Роменський А.М.) 

-уч. 2 кл. ф-но Коловоротна Єлизавета (викл. Янова І.І.) 
Відкритий регіональний конкурс вокалістів «Мистецький арсенал», м. Слов’янськ 

Лауреат І ст. – уч. 4 кл. Федоренко Дарина (викл. Бахіна Н.В.) 

Лауреат ІІ ст. – уч. 3 кл. Макаров Олександр (викл. Корчака Е.В.) 

Лауреати ІІІ ст.: 

-уч. 1 кл. Сорокіна Анна (викл. Лучанінова Г.М.) 

-уч. 7 кл. Литвинова Наталія (викл. Бахіна Н.В.) 

-уч. 2 кл. Двуречанська Поліна (викл. Корчака Е.В.) 

Дипломант – уч. 3 кл. Прусова Поліна (викл.Бахіна Н.В.)  
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ГРУДЕНЬ – Міжнародний дистанційний  фестиваль-конкурс «Зимова фантазія. 

Феєрверк талантів» (м. Київ) 

Лауреати І ст.: 

-Сорокіна Анна – 1 кл. сольного співу, викл. Лучанінова Г. М. 

-Максименко Альона – 3 кл. сольного співу, викл. Лучанінова Г. М. 

-Галак Варвара – 3 кл. сольного співу, викл. Бахіна Н. В. 

-Федоренко Дарина – 4 кл. сольного співу, викл. Бахіна Н. В. 

-Чернишова Аріна – 2 кл. фортепіано, викл. Галушко Г. А. 

-Божко Анна – 3 кл. фортепіано, викл. Шкуратова А. В. 

-Двуречанська Поліна – 3 кл. фортепіано, викл. Чакова М. А. 

-Двуречанський Ростислав – 3 кл. фортепіано, викл. Чакова М. А. 

-Лізогуб Арсен – 3 кл. фортепіано, викл. Шкуратова А. В. 

-Галяпа Марія – 4 кл. фортепіано, викл. Зінов’єва Л. М. 

-Ганжела Євген – 4 кл. фортепіано, викл. Шкуратова А. В. 

-Тернова Ксенія – 6 кл. фортепіано, викл. Галушко Г. А. 

-Єнікеєв Данило – 6 кл. фортепіано, викл. Чакова М. А. 

-Фортепіанний дует викладачів: Андаран Н. Б. та Шкуратова А. В. 

Лауреати ІІ ст.: 

-Кононенко Валерія – 5 кл. сольного співу, викл. Бахіна Н. В. 

-Литвинова Наталія – 7 кл. сольного співу, викл. Бахіна Н. В. 

Відкритий регіональний конкурс юних піаністів «Мистецький арсенал» 

(м. Слов’янськ) 

Лауреати ІІ ст.: 

-Чернишова Аріна – 2 кл., викл. Галушко Г. А. 

-Двуречанський Ростислав – 3 кл., викл. Чакова М. А. 

-Божко Анна – 3 кл., викл. Шкуратова А. В. 

-Галяпа Марія – 4 кл., викл. Зінов’єва Л. М. 

-Тернова Ксенія – 6 кл., викл. Галушко Г. А. 

-Єнікеєв Данило – 6 кл., викл. Чакова М. А. 

Лауреати ІІІ ст.: 

-Шарапов Володимир – 2 кл., викл. Оклека Т. В. 

-Двуречанська Поліна – 3 кл., викл. Чакова М. А. 

-Хацько Павло – 3 кл., викл. Мазанік Т. Ю. 

-Ганжела Євген – 4 кл., викл. Шкуратова А. В. 

-Сіньковська Уляна – 5 кл., викл. Андаран Н. Б. 

Відкритий регіональний конкурс скрипалів «Мистецький арсенал»  

(м. Слов’янськ) 

Лауреат І ст.– уч. 3 кл. Доренська Анастасія, викл. Пономарьова Н. В. 

Лауреат ІІІ ст. – уч. 3 кл. Доренська Анжела, викл. Пономарьова Н. В. 

Дипломант – уч. 7 кл. Зозуля Тетяна, викл. Пономарьова Н. В. 

Обласний музичний фестиваль «The voice art» (м. Родинське) 

Лауреат ІІ ст. – уч. 4 кл. сольного співу Федоренко Дарина,  

                             викл. Бахіна Н. В. 
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Відкритий регіональний конкурс виконавців на народних інструментах 

«Мистецький арсенал» (м. Слов’янськ) 

Лауреати ІІ ст.: 

-Цебренко Андрій – 2 кл. гітари, викл. Мохнатова І. Г. 

-Кравченко Сергій – 2 кл. баяна, викл. Роменський А. М. 

-Куліков Ілля – 6 кл. акордеона, викл. Мохнатова І. Г. 

-Силка Максим – 4 кл. гітари, викл. Анісімов Є. Є. 

Лауреат ІІІ ст. – Гринько Дмитро – 3 кл. баяна, викл. Роменський А. М. 

                                              Проблеми, що відчуває заклад: 

- будівля потребує капітального ремонту, а саме: заміна системи електропостачання, 

опалювальної системи, утеплення фасаду (заміна вікон, даху, вхідних дверей)  - 

благоустрій прибудинкової території; 
- заклад  потребує оновлення кадрового потенціалу; 

- оновлення меблів; 

- придбання нових інструментів. 

 

Заклади культури клубного типу 
 

        Заклади культури  створюють сприятливі умови для розвитку народної  творчості; 
сприяють створенню  позитивного  іміджу  Лиманської об’єднаної територіальної 
громади; формують партнерські стосунки закладів культури з установами, 

підприємствами, громадськими  організаціями; відроджують та популяризують 

 народні традиції та обряди, а також сучасні культурні надбання; співпрацюють з 
іншими закладами, творчими організаціями 

         Кількість аматорських формувань 184 з них 120 дитячих, учасників формувань – 

1363. Три  колективи з званням «народний». Один танцювальний колектив зі званням 

«зразковий». Художників та майстрів мистецтва – 58, в т.ч. 45 жінок.     

         

На засіданнях Ради директорів при відділі культури і туризму  розглядалися питання 

згідно затвердженого плану.  

 

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

24 січня 2019 року 
1. Аналіз річних звітів за 2018 рік . 

2. Заходи на перспективу протягом 2019 року.  

1.1 Поквартальні звіти.  

1.2 Заходи, які проводить область (конкурси, фестивалі) 
1.3 Участь у обласному заході до Масляної, І Відбірковому етапу обласного 

конкурсу читців «І сім’ї вольній новій» (Шевченко). 

1.4  31.01.2019 – Гала-концерт до річниці визволення міста від нацистських 

загарбників (участь переможців, їх репертуар) 

1.5 Семінари у 2019 році.  
3. Про участь аматорів у проведеному 12.01.2019 р. обласному культурно-мистецькому 

святі «Різдвяний передзвін» смт Званівка.  
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4. Рекомендації та ліміти по енергоресурсам на 2019 р. у клубних закладах. 

5. Організаційні питання. 

5.1 Друкування журналів обліку роботи клубних формувань.  

 

14 лютого 2019 року 

1. Про проведення і участь аматорських художніх колективів, майстрів декоративно-

прикладного мистецтва у обласному культурно-мистецькому заході Масниця (9 

березня 2019 р.). 

2. Рекомендації до проведення у закладах культури святкування 8 березня.  

3. Презентація українського словника.  

4.  Організаційні питання. 

 1. Строки подання планів і інформації.  
 2. Про конкурс читців до Дня народження Т.Г.Шевченка.  

 

17 квітня 2019 року 
1. Про проведення І і ІІ турів міського фестивалю дитячої творчості «Джерело 

талантів-2019»  

2. Рекомендації з проведення у травні: Дня сім’ї і Дня Матері; Дня Європи в Україні. 
3. Про проведення Всеукраїнської благодійної акції «Від серця до серця» 

4. Про проведення «Тижня охорони праці» на території Лиманської ОТГ. 

5. Організаційні питання.  

 

15 серпня 2019 року 
 

1. Інформаційний матеріал до Дня Незалежності і Дня Прапору.  Організаційні 
питання щодо святкування.  

2. Огляд днів сіл та селищ і графік роботи працівників.  

3. Рекомендації по планам роботи закладів культури.  

4. Підготовка до Дня бібліотекаря (30.09.2019 р.) 

5. Організаційні питання.  

 

17 жовтня 2019 року 
1. Участь творчих самодіяльних колективів клубних установ в обласних, регіональних, 

Всеукраїнських конкурсах у 4 кварталі 2019 р.  

2. Участь в анкетуванні, щодо поліпшення роботи клубних установ.   

3.  Обговорення проведення заходу до святкування Дня працівників культури і 
аматорів народного мистецтва.  

4. Рекомендації щодо проведення заходів до знаменних та пам’ятних дат 2019 року.  

5. Проходження працівниками проф.огляду. 

5. Методичні рекомендації до часткового планування 2020 року.   

6. Аналіз участі творчих працівників та колективів художньої самодіяльності в міських 

заходах (у 2019 році). 
7. Організаційні питання.  

 

20 листопада 2019 року 

1. Планування на 2020 рік. Звіти за 2019 рік (зміни у формах, нові форми звітності).   
2. Графік здачі звітів.   

3.  Про проведення інвентаризації у клубних установах.  

4. Рекомендації щодо Року Європи в Україні.  
5. Організаційні питання.  
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18 грудня 2019 року 
1. Планування на 2020 рік. Звіти за 2019 рік (зміни у формах, нові форми звітності).   
2. Про проведення Відкритого фестивалю-конкурсу вертепників та колядників у 

рамках культурно-мистецької акції «Різдвяний передзвін» - 2020.  

3. Календар місцевих знаменних подій. Ювілейні дати клубів, сіл та селищ. 

4. Організаційні питання.        

25 лютого 2019 р. відбувся майстер-клас Кашлакова О.Є. за темою «Сучасні 
форми театрального мистецтва» у м. Слов’янськ, в якому прийняла участь Срібницька 

Г.В. - керівник народного театрального колективу «Гротеск» ЦКД с. Рубці. 
29 жовтня 2019 р. в м. Краматорськ відбувся обласний семінар за темою 

«Народні ремесла в умовах сьогодення», в якому прийняли участь:  Саванова М.С. - 

керівник художній МБК смт Зарічне; Попова О.В. - директор СК с. Лозове; Діденко 

Л.Г.  – керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва МБК «Відродження» смт 

Дробишеве; Іванцова Л.Л. - директор СБК с. Крива Лука; Полянська О.І. - директор 

СБК с. Терни; Сорока Ю.Ю. -  організатор КДД; Котлярова О.М. - заступник 

директора з методичної роботи ЦКД ім. Горького.  

 

Проведення культурно-мистецьких заходів клубними закладами протягом 2019 р. 

 

До Новорічних та Різдвяних свят: 

 
- в СК с. Коровій Яр пройшла новорічна розважальна програма «Веселий Новий рік». 

- в МБК «Зеленоклинський» пройшов конкурс сніжинок-саморобок «Зима-чарівниця». 

- в МБК смт  Ярова пройшла дитяча театралізоване свято до Різдва «Казка в кожну 

оселю». 

- в МБК «Сучасник» смт.Дробишеве пройшла розважальна програма «Різдвяні 
сніжинки». 

- в ЦКД сел.Ставки пройшла обрядова година «Щедрівочка щедрувала,до віконця 

припадала». 

- в МБК смт Зарічне пройшли Чари різдвяних мелодій «Різдвяні віншування». 

- в СБК с.Терни пройшла привітальна програма «Щедрий вечір,добрий вечір». 

- в СК смт.Новоселівка  пройшли колядування «Зима, колядує вся країна». 

- в МБК «Відродження» смт Дробишеве пройшло свято Різдва «Нова радість стала». 

- в СБК сел.Нове пройшла святкова хода до Різдва «Діва сина породила». 

- в СБК с.Шандриголове пройшов вечір відпочинку «Різдвяні посиденьки». 

- в ЦКД ім.Горького участь в обласній культурно-мистецькій акції «Різдвяний 

передзвін». 

- в СК с.Лозове пройшов святковий концерт «Хай минає рід біда,йде до хати коляда». 

- в БД с.Діброва пройшло традиційне щедрування «Добрий вечір,добрим людям». 

- в СБК с.Крива Лука пройшла хода по селу «Щедрий вечір стука в шибку». 

- в СБК с.Шандриголове пройшли новорічні віншування «Із-за горочки,з-за калиночки, 

щедрики йдуть з Україночки. 

 

До Дня Соборності України: 

- в ЦКД м.Лиман були відкриті виставка майстринь-вишивальниць, фотовиставки 

«Донеччина в фокусі змін», організатор виставки є рух «Сильні громади» ГО «Центр 

UA».  А вже об 11.00 у концертній залі відбувся святковий концерт «Соборна духом 

Україна».  

- в БД с. Діброва пройшла інформаційна година «Соборна Україна».  
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- в СК смт Ямпіль пройшла історична година «У вільній Україні – ми єдині».  

- в СБК с. Шандриголове відбувся захід у формі години пам’яті "Стояли за неї до 

смерті завзято».  

- в МБК смт Зарічне пройшла історична година «Ми весь народ – одна сім’я».  

- в СК с. Коровій Яр була проведена інформаційна година «Шануймо Україну 

Соборну!».  

- в СК с. Лозове відбулася інформаційна година «Моя єдина Україна».  

- в СБК сел. Нове провели інформаційну годину «Славна наша Україна».  

- в ЦКД сел. Ставки пройшла літературно – музична композиція «Квітуй, Соборна і 
Єдина».  

- в  СБК с. Терни пройшла година патріотизму «Соборна мати Україна - одна на всіх, 

як оберіг».  

- в БНЗ с. Торське було проведено тематичну програму «Єднаймося ж,брати наші».  

- в МБК «Зеленоклинський» була проведена інформаційна година «Україна моя 

неозора».  

- в ЦКД с. Рубці пройшла  літературна композиція «Вона наш витвір, наша мрія - 

соборна, вільна Україна!».  

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве пройшла патріотична година «Наша держава – 

українська слава».  

 

До Дня Героїв Крут: 
- в ЦКД м.Лиман у музичній вітальні пройшов історичний часопис «Їх подвиг 
незабутній».  

- в МБК «Відродження» смт Дробишеве пройшов історичний урок«Пам’ятаємо Крути"  

- в  ЦКД сел. Ставки в гуртковій кімнаті була проведена година історичної правди 

«Цвіт життя вони віддали Україні».  

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве пройшла історична година «Подвиг героїв Крут».  

- в  БНТ с. Торське у фойє Торського НВК було проведено  годину-реквієм «Ваша 

слава не вмре, не загине».  
 

До Дня визволення міста від нацистських загарбників: 
- в ЦКД ім. Горького пройшов театралізований пролог та гала-концерт переможців 

фестивалю народної творчості до 76-ї річниці визволення Лиманщини від нацистських 

загарбників.  

- в МБК смт Зарічне в актовому залі школи працівники МБК смт Зарічне провели 

годину пам’яті «Не згасне пам’яті вогонь».  

- в ЦКД с. Рубці пройшла хвилина пам'яті «У кожнім місті,кожнім парку  сліди історії 
стоять».  

- в СБК с. Терни була проведена години пам’яті «Стоїть обеліск і на нім імена, які 
навіки війна принесла».  

- в СК с. Лозове відбулася інформаційна година до дня 76-ї річниці визволення 

Лиманщини від нацистських загарбників.  

- в ЦКД сел. Ставки пройшла година пам’яті «Вклонімось тим, хто визволяв 

Лиманщину».  

- в БК м-ну «Східний» пройшла хвилина  пам'яті та покладання квітів до меморіальних 

дощок "Ви перемогли - ми пам'ятаємо.".. 
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- в СБК с. Шандриголове було проведено захід у формі патріотичної години під 

назвою "Подвиг ваш - це приклад для синів".  

- в БД с. Діброва пройшло інформаційне повідомлення «Визволення Лиманщини».  

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве в гуртковій кімнаті відбулась година спілкування.  

- в БНТ с. Торське було проведено  тематичну програму  до Дня визволення 

Лиманщини від нацистських загарбників «Твої визволителі, Донбас».   

 

До Дня  вшанування учасників бойових дій на території інших держав: 
- ЦКД м.Лиман - мітинг «А біль Афгану залишилась» біля пам’ятника воїнам-

інтернаціоналістам (м-н «Південний»).  

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве - година пам’яті «Афганістан – біль в моїй душі». 

- в СК смт Новоселівка -  захід «Про вас ми пам’ятаємо».  

 

До Дня Героїв Небесної сотні: 
- в ЦКД м.Лиман пройшов тематичний захід «Ці душі – світле воїнство».  

- в СК с. Лозова -  тематична година до пам’яті «У їхніх серцях жила Україна».  

- в ЦКД с. Рубці  -  година історії «Герої сучасності серед нас».  

- в МБК смт Зарічне   - патріотична година «Тобі Україно, я на совість присягаю».  

- в СБК сел. Нове  -  годину пам яті до Дня героїв Небесної сотні.  
- в ЦКД сел. Ставки  -  година-реквієм «Герої такі не вмирають, вони будуть вічно 

живі».  

- в СК смт Новоселівка  -  година пам’яті «Небесна Сотня, ви тепер святі».  

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве  -  патріотична година «Небесна сотня».   

- в СК с. Коровій Яр  -  тематична година «Ангели пам’яті».  

 

До Дня народження Т.Г.Шевченка: 
-в ЦКД м.Лиман  пройшов тематичний захід до Дня народження Т.Г.Шевченка 

«Людям дав  я Кобзаря».  

- в МБК смт Зарічне -  урок пам’яті «Його життя написане сльозами, що запеклися 

кров’ю на душі».  

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве  -  літературний конкурс читців.  

 

До свята 8 березня: 

- в ЦКД м.Лиман пройшов святковий концерт до 8 березня – свята Весни. 

- в ЦКД сел. Ставки  -  святковий концерт «У серці жінки схована її душа».  

- в  МБК «Зеленоклинський»  -  концертна програма «Я вірю, що всі жінки прекрасні».  

- в МБК «Відродження» смт Дробишеве  -   святковий концерт «Свято Весни, Любові і 
Краси» для всіх жінок селища.  

 

До свята Масляної: 
- ЦКД м.Лиман прийняли участь у  підготовці і проведенні обласнего свята «Масницю 

проводжаємо, Весну зустрічаємо».  

- в МБК «Відродження» смт Дробишеве пройшло святкуванні Масляної.  
- в СК смт Новоселівка  -  свято проводів зими  під назвою «Весна щебетуха».  

- в СК с. Лозова  -  свято "Масляну проводжаємо,   весну  зустрічаємо".  
 

До Дня українського добровольця: 
- в ЦКД м.Лиман пройшов тематичний захід «Вони для нас виборюють життя».  

- в ЦКД м.Лиман була відкрита фотовиставка «Іловайськ 2014».   
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- в СБК с. Шандриголове  -  захід у формі години мужності під назвою «Обов’язок 

захищати Україну».   

 

До Дня космонавтики:  

12.04.2019 р. об 11 год. у сквері ім. Л.Д.Кизима пройшов мітинг до Дня авіації та 

космонавтики.  

 

До річниці Чорнобильської катастрофи:  
- в ЦКД с. Рубці була проведена літературна композиція з відеопоказом «Лихо 

Чорнобиля наш спільний біль».  

- в ЦКД м.Лиман біля Пам’ятного Знаку жертвам Чорнобильської трагедії  пройшов 

мітинг «Чорна біль».   

- в БНТ с. Торське  -  мітинг-реквієм «Чорні дзвони».  

- в ЦКД сел. Ставки відбувся візит вдячності до Чорнобильця «Чорнобиля гіркий 

полин».  

- в МБК смт Зарічне в приміщенні школи проведено годину роздумів «І все 

перекреслив урановий атом».  

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве відбулась інформаційна година «Ті чорні 
незабутні дні Чорнобиля».  

 

До Дня Пам’яті та Примирення: 

- на площі біля танка  пройшов мітинг «Дорога пам’ять». 

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве відбувся мітинг до Дня пам’яті та примирення: 

«Герої не вмирають».  

- в ЦКД сел. Ставки  -  мітинг «Подвиг ваш – це приклад для синів».  

- в МБК «Зеленоклинський»  -  мітінг-реквієм перемирія «Перемога! Свята 

Перемога!...». 

 

До Дня Перемоги: 

- біля меморіалу «Батьківщина-Мати» (м- «Південний») пройшов мітинг «Перегортає 

пам’ять сторінки».  

- в БД с. Діброва   -  мітинг «Тих днів не змовкне слава».  

- в СК с. Лозове  -  мітинг «Героям тих часів».  

- в ЦКД с. Рубці  -  мітинг «Вогні священні перемоги над нами квітнуть щовесни».  

- в ЦКД сел. Ставки  -  святковий концерт до Дня Перемоги «І слово, і пісню даруємо 

Вам ветерани».  

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве  -  мітинг та літературно музична композиція до 

Дня Перемоги «Дай Боже ніколи нам війни не знати».  

- в МБК смт Зарічне  -  свято до Дня перемоги «Збережемо пам’ять про подвиг».  

- в СК с. Коровій  Яр  -  мітинг-концерт «Пам’ять жива».  

- в селі Карпівка  -  мітинг-концерт присвячений Дню перемоги.  

- в СК смт Новоселівка  -  проведений мітинг «Подвиг ваш -  це приклад для синів» 

 

До Дня вишиванки :  
16.05.2019 року о 12.00 год. на площі навпроти адмінбудівлі міської ради пройшло 

святкування Дня вишиванки.  

 

До Дня Європи: 
- на майдані біля танку  пройшло святкування Дня Європи під назвою «День Європи у 

моєму місті».  
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- в  МБК смт. Зарічне провели вікторину «Євросоюз очима дітей».  

- в  МБК «Сучасник» сел. Дробишеве  -  інформаційна година до дня Європи: «Європа 

– колиска сучасної цивілізації».  

- в ЦКД с. Ставки  -  віртуальна подорож до  Дня Європи «Мандри до країн Європи». 

  

До Міжнародного дня захисту дітей:  
- на ганку ЦКД м.Лиман  пройшло Свято Кольорових Олівців.  

- в МБК сел. Зарічне  -  свято дитинства «Свято радості та одвічної надії».  

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве  -  свято «Квіти – наші діти».  

- в БК «Східний»   -  день добрих сюрпризів "У літечко веселе ми відкриваєм двері!».   

- в  СК смт Ямпіль  -  святковий концерт до Міжнародного дня захисту дітей.  

- в БД с. Діброва  -  захід «Хай буде дитинство щасливе моє!».  

- в МБК «Зеленоклинський»  -  конкурсно-ігрова програма «День приємних 

сюрпризів».  

- в ЦКД сел Ставки  -   ігрова програма для дітей «У літечко веселе ми відкриваєм 

двері».   

 

До Дня визволення населених пунктів Лиманщини від сепаратистських збройних 

формувань: 

- в ЦКД м.Лиман пройшов мітинг з нагоди 5-ї річниці звільнення міста Лиман від 

сепаратистських збройних формувань.   

- в БНТ с. Торське  -  патріотична година «Герої сьогодення».  

- в ЦКД сел. Ставки  -  інформаційна година  «Герої нашого часу».  

- в МБК смт Зарічне  -  інформаційну годину «Їх подвиг незабутній».  

- в БД с. Діброва  -  відео-презентація та патріотична година «Будемо пам’ятати».  

- в СК с. Лозове  -  інформаційна година «Йдуть воювати сильні й витривалі». 

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве  -  тематичний захід з нагоди 5-ї річниці 
звільнення міста Лиман від сепаратистів.  

- СБК с. Шандриголове  -  літературно-музична композиція «Слава героям!».  

 

Свято Полунички:  

8 червня 2019 року о в смт Ярова пройшло міське свято Полуниці. 
 

Звіт Зразкової хореографічної студії «Каприз»:  
- в ЦКД м.Лиман пройшов звіт Зразкової хореографічної студії «Каприз».   

 

Мітинг-вшанування пам’яті військовослужбовців ЗСУ на перехресті  смт. Ямпіль 

та у с. Закітне 
19.06.2019 року в межах заходів по вшануванню пам’яті військовослужбовців ЗСУ, які 
загинули під час визволення населених пунктів Лиманської ОТГ від російської 
окупації, відбувся мітинг «Сини – герої, борці за вільну Україну».  

19.06.2019 року у с. Закітне пройшов мітинг «Урок відваги»..  

 

До Дня пам’яті і Скорботи: 
21.06.2019р. о 10:00г. на площі біля танку у Пам’ятного знаку воїнам визволителям 

Лиманщини пройшов мітинг та покладання квітів.  

 

До річниці Конституції України:  

- в ЦКД м.Лиман відбулися урочистості з нагоди святкування Дня Конституції 
України. Почесним гостем міста на заході став Заслужений академічний Ансамбль 
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пісні і танцю Збройних Сил України, під керівництвом і головним диригентом 

Заслуженим діячем мистецтв України, полковником Дмитром Антонюком. 

- БНЗ с.Торське була проведена конкурсно-розважальна програма до Дня Конституції 
України «Україна – серцю мила».  

- МБК «Зеленоклинський -  правова бесіда-гра «Конституція – заповідь громадянина».  

- в МБК «Сучасник»  -  патріотична година до Дня Конституції України.  

- в СБК селища Нове  -  виховна година, присвячена до Дня Конституції України -  

«Конституція - стабільність держави». 

- в МБК смт Зарічне  -  захід до Дня Конституції України «Є Конституція – є міцна, 

незалежна держава».  

- в  СБК с. Шандриголове  - захід до дня Конституції України. 

- на площі МБК «Відродження» відбувся урочистий концерт до дня Конституції 
України «Живи,моя Державо!».  

-  біля ЦКД села Рубці відбувся святковий концерт до Дня Конституції України 

«Україно, ми тебе заквітчаємо піснями». 

- в  Ярівському МБК  -  захід    «Конституційне право незалежної держави».  

- біля селищного клубу смт Новоселівка  -  святковий концерт до Дня Конституції 
України.  

 

До Свята Івана Купала: 

6 липня о 19.00 год. в районі озера Білі Бугри провели свято Івана Купала «В ніч 

на Івана на Купала» творчі колективи МБК «Сучасник» та МБК «Відродження» смт 
Дробишеве на чолі з директорами  Вербицькою В.І. та Ляшко С.А. та їх 

культпрацівників Діденко С.О. і Васютіної К.С.,  

Присутніх привітала старості смт Дробишеве Погуляй І.М. та гість заходу - 

голова Лиманської міської організації жінок І.В. Сироватська.  

 

До Дня Державного Прапору України та Дня Незалежності України: 

- 23 серпня 2019 року на площі навпроти адмінбудівлі міської ради пройшло 

святкування  до Дня Державного Прапору України та Дня Незалежності України.   

- в СК с. Лозове  -  концерт «Ми  - українці».  

- МБК «Зеленоклинського» інформаційна година «Твої величні символи, Україна».  

- в МБК смт Зарічне  -  літературно-музичний вечір «Хай світлим буде твій день, 

Україно».  

- у парку біля БНТ с. Торське  -  святкова програма «Одна любов у мене - Україна». 

- в МБК «Зеленоклинський»  -  урочистий захід присвячений Дню Незалежності 
України «Будь в віках щаслива, Україно!».  

- в СБК сел. Нове  -  літературно-музична композиція «Незалежна моя Україна».  

- в БД с. Діброва  -  тематичний концерт «Ми діти твої, Україно».  

- в СК смт Новоселівка  -  святковий концерт  «Незалежна і єдина ненька – Україна».  

- в ЦКД с. Рубці  -  святковий концерт «Соборна мати Україна одна для всіх, як 

оберіг».  

- в ЦКД с. Рубці  -  дитяча ігрова програма  «Мільйони різних нас, а разом - Україна». 

Ігрова програма відбулася  на площі ЦКД.  

- біля ЦКД с. Ставки  -  святковий концерт до Дня Прапора та Дня Незалежності 
України.  

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве  -  святковий концерт «Наша родина – це вся 

Україна».  

- в СБК с. Шандриголове  -  свято до Дня Незалежності та Прапора України.  

- на майданчику біля Коровоярського НВК  -  концерт «Україно, краю калиновий». 
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-  на площі перед МБК «Відродження»  -  літературно-музична композиція «Незалежне 

життя - ось де справжня мета».  

- в СК смт Ямпіль  -  святковий концерт до Дня Прапора та Незалежності України.  

- в МБК смт Ярова  -  літературно-музична композиція  «Я славлю тебе, Україно!».  

- в СБК с. Крива Лука  -  літературно-музична композиція «Будеш жити, Україно!».  

 

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

суверенітет і територіальну цілісність України: 

           29.08.2019 року о 10.00 год. на майдані біля меморіальних дощок на честь 

загиблим під час проведення Антитерористичної операції навпроти адмінбудівлі 
міської Ради пройшов мітинг «Я дякую, герою, за твою честь, відвагу та знання». На 

початку заходу пролунав Гімн України. До слова був запрошений перший заступник 

Лиманського міського голови Ю.А.Драч. Солістка Олександра Панченко виконала 

авторську пісню «Герої наших днів» (за книгою Євгена Положного «Іловайськ»; 

музика Сабіни Бабаєвої – «When The Music Dies»). Ведучі зачитали біографію 

загиблих героїв-земляків. На вшанування пам’яті загиблих героїв була оголошена 

хвилина мовчання. Наприкінці заходу присутні поклали квіти та поставили запалені 
свічки до меморіальних дощок.  

- в Дробишевській бібліотеці МБК «Відродження» пройшла Вахта пам’яті до п’ятих 

роковин Іловайської трагедії та Дня пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет  і територіальну цілісність України. Були 

запрошені троє учасників АТО.  Відвідувачам заходу був пропонований до перегляду 

відеофільм  «Іловайськ 2014.Хронологія подій від Генштабу ЗСУ».  

- в м.Лимна біля могили загиблого героя Геннадія Запари  відбулося покладання квітів 

і вшанування його пам'яті.  
- в с. Торське біля могили загиблого героя Володимира Бражника відбулося 

покладання квітів і вшанування його пам'яті.  
- в с. Лозове біля могили загиблого героя Ростислава Пронькова відбулося покладання 

квітів і вшанування його пам'яті.  
 

До Дня визволення Донбасу від нацистських загарбників: 

- 6 вересня 2019 року на площі Гвардійській пройшов мітинг «Вклонімося мертвим і 
живим захисникам Донбасу».  

- у смт Дробишеве біля братської могили -  урочистий мітинг з нагоди 76-ї річниці 
визволення Донбасу від нацистських загарбників.  

-  біля Меморіалу Слави села Рубці  -   мітинг «Пам'ять про вас у нашім серці жива».  

-  біля Братської могили с. Діброва  -  мітинг «Ти пам’ятай, ніколи не забудь».  

-  в СК смт Новоселівка  -  урок пам’яті «Свячений мужністю кожен їх крок».  

- в смт Зарічне у парку біля пам’ятника загиблих воїнам  -  мітинг «Хай світ з війною 

не буде знайомий». 

- біля Братської могили сел. Нове  -  мітинг та покладання квітів «Мій рідний край».  

 

До 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 

Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951  роках: 
- 6 вересня в БК «Східний» провели презентацію книги до відзначення 75-х роковин 

депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, 

Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 - 1951 роках   Н.О. Тутова  "Бойківщина - 

Донбас. Збережимо пам'ять."  

- у СК смт Новоселівка пройшов захід «Ми не повинні це забути». 
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До Міжнародного дня пам’ятні жертв фашизму: 

- 7 вересня в МБК «Сучасник» смт Дробишеве відбулась інформаційна година до 

Міжнародного Дня пам’яті жертв фашизму.  

 

До дня міста: 

14.09.2019 р. відбулось святкування Дня міста Лиман.  

 

До дня партизанської слави:  

20.09.2019 р. в БД мікрорайону «Східний» пройшов мітинг та покладання квітів 

«Пам’ять серця». 

 

До Днів мікрорайонів, сіл та селищ  

- 25.08.2019 р .о 17.00 годині відбувся захід до Дня села Шандриголове.  

- 17.08.2019 р., напередодні Дня пасічника -  свято селища Дробишеве та 

щорічний ярмарок меду, який вже став доброю традицією.  
- 7.09.2019 року о 18.00 год. на майданчику  МБК «Зеленоклинський»  -   Свято 

мікрорайону «Заводський»  -  «Заводський» збирає друзів».   

- 7.09.2019 року на площі біля ЦКД Ставки  -  свято до Дня селища  Ставки «Гріє 
душу, село моє рідне».  

- 8.09.2019 року о 17.00 год. на майданчику  біля  ЗОШ №3  -   Свято мікрорайону 

«Північний»  -  «Північний» збирає друзів», яке провели працівники МБК 

«Зеленоклинський».   

- 21.09.2019 р.  о  10.00 год.  -  День села Терни.  

- 21.09.2019 р.  о  14.00 год.  -  День села Діброва.  

- 21.09.2019 р.  о  16.00 год.  -  День села Карпівка, який провели працівники СБК сел. 

Нове.  

- 21.09.2019 р.  о  16.00 год. -  День селища Зарічне.  

- 21.09.2019 р.  о  18.00 год.  -  День селища Ямпіль.  

- 28.09.2019 р.  о  12.00 год.  -  День села Рубці.  
- 28.09.2019 р.  о  14.00 год.  -  День села Лозове.  

    Протягом липня – жовтня 2019 клубними закладами проведені святкові заходи  на 

територіях старостинських округів по відзначенню Днів сіл та селищ. Впродовж 

концертних святкових заходів  нагороджувалися визначні мешканці цих населених 

пунктів, проводилися конкурси, змагання. 

До Дня людей похилого віку: 
- 01.10.2019 р. працівники ЦКД м.Лиман підготували концерт під гаслом «Серце 

забуте, оберігайте», який пройшов у Будинку-інтернаті для людей похилого віку та 

інвалідів (м. Лиман). Учасники художньої самодіяльності міста та району підготували 

музичні подарунки для мешканців будинку.  

- 02.10.2019 р. ЦКД с. Рубці у будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів 

(с. Рубці) проведи вечір відпочинку та концерт «Літа, як білі журавлі».  
 

До Дня Захисника України: 
- 14 жовтня 2019 року о 9.00 год. в рамках обласної акції «З вірою в захисників!» на 

майдані біля меморіальних плит навпроти адмінбудівлі міської ради пройшов 

урочистий мітинг-концерт.   

- для військовослужбовців ЗСУ, на сценічному майданчику у СК смт Новоселівка був 

проведений сумісний концерт творчими працівниками та самодіяльними колективами 

ЦКД м.Лиман та СК смт Новоселівка.  
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- в СБК с. Шандриголове разом з працівниками бібліотеки провели захід до Дня 

Захисника України.  

- в МБК смт Зарічне  -  молодіжне конкурсно-розважальне свято «Ми славні нащадки 

козацького роду».  

- в  СК смт Новоселівка  -  захід до Дня українського козацтва (спільно з селищною 

бібліотекою і Новоселівським НВК).  

- в Тернівському НВК  -  усний журнал  «За Україну, за її волю стояли на смерть 

вояки».  

-в БД с. Діброва -  патріотична година з відеопоказом до Дня Захисника України та 

Дня українського козацтва.   

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве в -  інформаційна хвилина «Козацького роду нема 

переводу».  

- в ЦКД сел. Ставки  -  конкурсна-розважальна програма «Козацького роду нема 

переводу» (разом з бібліотекою).  

- в СБК сел. Нове  -  година зустрічі з учасником АТО Пасічником Андрієм 

Григоровичем під гаслом «Свято мужності і відваги».   

- у приміщенні Торського НВК  -   розважальна програма «Земле моя  українська – ми 

захисники твої».  

- в актовому залі школи смт Зарічне  -  конкурсно-розважальна програма «Рідна земле 

моя, ти козацькою славою щедра».       

- в МБК «Зеленоклинський»  -  літературно-музичний захід до Дня захисника України і 
Дня українського козацтва «Мир зберегти на планеті людей!».   

- у спортивній залі НВК смт  Ямпіль  -  спортивно-розважальне свято до Дня 

Захисника України  та Дня українського козацтва.  

- МБК «Відродження»  -  літературно-музична композиція «Україна - країна 

нескорених».  

-  в СК с. Коровій Яр  -  гра-квест «Козацькому роду нема переводу» (разом з 
Коровоярським НВК).   

 

До визволення України від фашистських загарбників: 
- у музичній вітальні ЦКД м.Лиман  пройшла літературно-музична композиція «Ти 

пам’ятай, ніколи не забудь».  

- біля Братської могили у с. Крива Лука  - покладання квітів до  75- річчя визволення  

України від нацистських загарбників у роки Другої світової війни (1944).  

- в БД с. Діброва  -  інформаційна година з відеопоказом «Тих днів у пам’яті не стерти  

і сьогодні».  

- біля  братської могили у с. Лозове  -  інформаційна година «Наші славетні земляки».  

- у комп'ютерному класі НВК №1 (сел. Ставки) - година вшанування «Ти пам'ятай, 

ніколи не забудь...» (разом з бібліотекою).  

-в МБК «Зеленоклинський»  -  урок мужності «На братських могилах не в’януть 

квіти…».  

- в фойє Торського НВК  -  мітинг пам'яті «Пам'ятаєш, Земле, сорок третій…»   

-в МБК смт Зарічне  -  година пам’яті «Загиблих пам’ятати – наша свята доля».  

 

До дня української писемності та мови:  

- у музичній вітальні ЦКД м.Лиман  пройшов літературний колаж старшокласників та 

місцевих поетів «Бринить, співає наша мова, тішить і п’янить».  

- в Торському НВК  -  літературно-музична композиція «Ой, яка чудова українська 

мова».  

- в БД с. Діброва  -  виховна година та відео презентація «Рідна мова чиста, як роса». 
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- в СБК сел. Нове  -  літературно-музична композиція «Мова співуча – українська 

мова».  

- в МБК смт Ярова  -  літературно-музична композиція  «Де слово – там пісня, а пісня у 

мові».  

- у МБК «Відродження» смт Дробишеве  -  виховна година «Шануй мову калинову».  

- у МБК «Сучасник» смт Дробишеве  -  тематична година «Квітуй,  шануйся,  рідна 

мова».  

 

До Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва: 
8.11.2019 о 9.00 год. в ЦКД м.Лиман  пройшла розважальна програма «В колі друзів».  

 

До Дня працівників сільського господарства:  
-  працівники  ЦКД м.Лиман провели святкові вітання працівників сільського 

господарства  у сесійній залі міської ради.  

- у ЦКД с. Рубці було  -  святковий концерт «Слава хлібові святому».  

- у ЦКД сел. Ставки  -  святковий концерт «Доземний уклін вам за вашу працю».  

 

До Дня Гідності та Свободи: 
- в приміщенні ЦКД м.Лиман пройшов  тематичний захід «Народ мій завжди буде».  

-в БК «Східний»   -  тематична полиця «У скорботі знамена схиляємо».  

- в актовому залі школи  МБК смт Зарічне  -  урок скорботи «Пам’ятаємо про них і 
молимося Богу».  

- в НВК №1 (сел. Ставки)  -  година гідності «З небес їх очі дивляться на нас».  

- в МБК «Зеленоклинський»  -  інформаційний екскурс «Нам берегти тебе, Соборну і 
єдину».  

- у гуртковій кімнаті СБК сел. Нове учні восьмого та девятого классу мали змогу  

продивитися документальниій відеофільм «Україна – країна нескорених».  

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве  -  хвилина вшанування учасників Революції 
Гідності: «Країна гідності та свободи -Україна».  

- у музичній вітальні СБК с. Шандриголове   -  захід до Дня Гідності та Свободи.  

- в СК смт Ямпіль  -  патріотичний захід  «Загиблим Героям Небесної сотні».  

- у БД с. Діброва  -  захід до Дня Гідності та Свободи.  

- у фойє Торського НВК  -  година пам’яті «Наш дух не зламати».  

- в фойє СБК с. Крива Лука   -   патріотична година вшанування «День  Гідності та 

Свободи».    

 

До Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій: 

-  біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору в мікрорайоні «Південний» відбувся 

мітинг , присвячений роковинам Голодомору 1932-1933 рр. в Україні «Голодомор - 

чорна сповідь моєї Вітчизни».  

- в К с. Коровій Яр була  -  година-пам’яті «Голодна смерть косила націю».  

- в МБК «Відродження» смт Дробишеве  -  година пам’яті  Дня пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 років.   

- у БД с. Діброва -  захід до Дня памяті жертв Голодомору.  

- в СК смт. Новоселівка, спільно з селищною бібліотекою, пройшов захід «Забутий 

колос на вижатому полі».  

-в СБК сел. Нове   -  інформаційна година «То біль серця всієї України.  

- в ЦКД сел. Ставки  -  година пам’яті  «Людської пам’яті знов свічку запали».  

- в СБК с. Шандриголове  -  захід до Дня пам’яті жертв Голодомору .  
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- в МБК «Зеленоклинський»  -  інформаційна година «І мертвим, і живим, і 
ненародженим…».   

 - в МБК «Сучасник» смт Дробишеве  -  година скорботи «Ми ніколи незабудемо ті 
страшні роки».  

- в МБК смт Зарічне -  урок реквієм «Скошені голодом,вивчаємо,пам’ятаємо».  

- у БНТ с. Торське  -  мітинг пам’яті жертв голодомору в Україні  «У той рік заніміли 

 зозулі».  

- в ЦКД с. Рубці  -  година-реквієм «І плакав світ».  

 

 

До Дня Збройних Сил України:  

-  в концертній залі ЦКД м.Лиман  відбувся концерт. На початку концерту в фойє 
команда військово-патріотичної гри рій «Крилаті Леви»(гімназія) урочисто зустрічали 

військовослужбовців ЗСУ.  

- на базі НВК №1(сел. Ставки)  -  ігрова програма «Україну — матір умій захищати».  

- в МБК «Сучасник» смт Дробишеве  -  пізнавальна година: «Свято мужності та 

героїзму».  

- в БК «Східний»  -  патріотична хвилина, огляд літератури та періодичних видань 

«Патріотизм не має віку».  

- в СБК с. Крива Лука  -   патріотична година вшанування пам’яті  «Хай не згасне  

пам’ять про героїв».  

- в БД с. Діброва  -  виховний захід «Є така професія -   Батьківщину захищати».  

- у приміщенні НВК с. Торське  -  конкурсно-розважальна програма «Служу народу 

України».  

- в НВК сел. Нове провели конкурси  у десятому класі. З повагою пригадали наших 

воїнів, які захищали і захищають нашу державу. «Це мужності і геройства свято»  під 

таким гаслом підлітки приймали участь у вікторині.  
 

До Дня Святого Миколая:  
У мікрорайоні «Центральний» відкрилась міська новорічна ялинка. Подія 19.12.2019 

традиційно припала на день Святого Миколая.  

- в СК с. Лозова  -   свято для дітей «Ми Святого Миколая у віконце виглядаємо» 

- у НВК с. Коровій Яр  -  розважальна програма до дня Святого Миколая. 

- у СБК с. Шандриголове  -  розважальна програма до Дня Святого Миколая. 

- у ЦКД с. Рубці  -  театралізоване свято «По країні з краю в край ходить Святий 

Миколай». 

- на майданчику біля ЦКД с. Рубці  -  відкриття новорічної ялинки. 

- в СБК с. Крива Лука  -  пізнавально-розважальна гра «Зустрічай-спішить до нас 

Миколай» 

 

До Новорічних свят:( міських)  
В  ЦКД м.Лиман для дітей міських закладів освіти: ЗОШ №2, ЗОШ №3, гімназії 

– учнів початківців тат середніх класів; дитячого притулку та центру психологічної 
реабілітації дітей-інвалідів була проведена новорічна вистава та новорічний концерт 

«Новий рік вже на порозі».  В театралізації прийняли участь учасники театральної 
дитячої групи, у святковому концерті – зразковий танцювальний колектив «Каприз» та 

вокальна студія «Соло-плюс».  

        Для дітей дошкільного  віку був проведений ранок «Новорічна історія».  

 

       В клубних закладах 2019 р. діють 2 фольклорні колективи, в них учасників - 13: 
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СК с. Лозова – народний фольклорний колектив «Сива зозуленька». Керівник – 

Попова Ольга Віталіїна.  Репертуар колективу - Українські народні пісні. Колектив 

приймає учать у сільських заходах до Дня Перемоги, Свята Івана Купала, Дня 

Незалежності України,  Дня працівників сільського господарства. Обмінні концерти – 

СБК с. Нове, СК с. Коровій Яр. На сьогоднішній день в колективі 5 учасниць. Діє 
підготовча група «Зозулята». Пісня «Чорна стежечка» внесена до реєстру 

Донецької області, як елемент нематеріальної  спадщини. 
 

СБК с. Шандриголове  фольклорний колектив «Молодички молодії», які є 

постійними учасниками сільських заходів, а саме День села, День Незалежності, День 

працівників сільського господарства, День захисника України -  Керівник Егоян Аліна 

Іванівна 

      Ці колективи зберігають унікальні музичні фольклорні здобутки нашого регіону та 

України.  

 

                           З розвитку самодіяльних народних колективів 

       В 2019 році вокальний ансамбль «Смерека» МБК смт Зарічне(керівник Дуравкіна 

Тетяна Іванівна) брали участь у культурно-мистецькій акції вертепників та колядників 

"Різдвяний передзвін".  

       Зразковий  хореографічний колектив «Гротеск» ЦКД с. Рубці( керівник 

Срібницька Галина Володимирівн) 2 червня 2018 р. взяли участь в обласному 

історико-культурному фестивалі «Дике поле. Шлях до Європи» у Нікольському р-ні, 
Донецькой обл. 

     Зразковий  хореографічний колектив «Каприз» ЦКД ім. Горького (керівник 

Резванова Катерина Вікторівна)16 листопада 2019р.  взяли участь у  відкритому 

фестивалі хореографічного мистецтва «TORNADO DANCE» у м. Бахмут.  

                                                                                                                                                                 

                    Зовнішня діяльність закладів культури  

 Ряд клубних установ протягом року проводили заходи  до знаменних та 

пам’ятних дат в інших, прилеглих населених пунктах:  

- СБК с. Терни – провели в селі Ямполівка 4 масових заходи до свят Івана Купала, 

Різдвяних, Новорічних свят та свято Масляної; 
- СБК сел. Нове – в селах Мацегорівка, Карпівка, Рідкодуб провели по 2 заходи : 

День Перемоги, День села; 

- СБК с. Шандриголове - в селі Зелена Долина провели 2 заходи до Дня Перемоги, 

Дня села; 

- МБК смт Ярова -  провели заходи до Днів сіл Соснове та Олександрівка; 

- СК смт Ямпіль – провели День села у с. Закітне. 

 

Проблемні питання закладів клубного типу 

    Будівлі клубних закладів, майже по всій території Лиманської ОТГ, потребують 

капітальних ремонтів, оновлення музичної апаратури, комп’ютерної та офісної 
техніки, сценічних костюмів.  

 

Туризм  і курорти  
 

Туристична галузь має велике значення для розвитку економіки та соціальної 
сфери Лиманської об’єднаної територіальної громади. Маючи великий ресурсний 

потенціал, Лиманщина має великі можливості для розвитку туризму, а саме: багате 
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історичне минуле краю, численні пам’ятники історії та культури, курортні комплекси 

та наявність багатьох красивих куточків природи, майже 35 тисяч гектар хвойних лісів, 

4 тисячі гектар штучних озер, річки Сіверський Дінець,  більша частини 

Національного природного парку «Святі гори», заповідник «Крейдова флора». Всі ці 
ресурси історично склали імідж громади, як одного із центрів оздоровлення та 

реабілітації населення.  

Розвиток туристичної галузі характеризується показниками виконання доходної 
частини бюджету міста - сплатою туристичного збору. У 2019 році відділом культури і 
туризму міської ради підготовлено рішення «Про визначення переліку податкових 

агентів щодо справляння туристичного збору на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади», яке було розглянуто та затверджено Лиманською міською 

радою Донецької області за № 7/63-3210 від 18.04.2019 року. У документі сформовано 

перелік юридичних осіб, філій, відділень, інших відокремлених підрозділів юридичних 

осіб згідно з вимогами Податкового кодексу України, фізичних осіб - підприємців, які 
надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі) на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади та на яких покладено 

обов’язок справляння туристичного збору до бюджету Лиманської об’єднаної 
територіальної громади згідно з вимогами чинного законодавства.  

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, Лиманською міською радою 

у 2019 році прийнято рішення № 7/65-3524 «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 21.02.2019 № 7/61-2832 «Про встановлення ставки туристичного збору на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та рішення 

№ 7/65-3525 «Про встановлення ставки туристичного збору на території 
Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».  

Положеннями вищезазначених рішень, встановлено: 

- за кожну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) з 
01.01.2019 року встановлено ставки туристичного збору: 0,3 відсотка - для 

внутрішнього туризму та 3 відсотки - для в’їзного туризму від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;  

- за кожну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) з 
01.07.2019 року та 01.01.2020 року встановлено ставки туристичного збору: 

0,2 відсотка - для внутрішнього туризму та 2 відсотків - для в’їзного 

туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового 

розміщення.  

Так, у 2019 році до бюджету Лиманської ОТГ надійшло надходжень від сплати 

туристичного збору на суму 333,8 тис. грн. (для порівняння, надходження від сплати 

туристичного збору у 2018 році склали 69,0 тис. грн.). 

З метою забезпечення розвитку туризму на території Лиманської ОТГ, розробки 

програми його розвитку на 2020 - 2022 роки, сприяння організації проведення 

інвентаризації туристичних ресурсів місцевого значення, розпорядженнями міського 

голови у 2019 році утворено: 

- Комісію з питань розвитку туризму на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади, затверджено її склад та Положення про неї; 

- Робочу групу з вивчення питань розвитку туризму на території  Лиманської 
об’єдна0ної територіальної громади, затверджено її склад та Положення про 

неї.  
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Протягом 2019 року комісією з питань розвитку туризму на території 
Лиманської об’єднаної територіальної громади проведено 2 засідання на яких 

розглянуто проблемні питання галузі туризму та шляхи їх вирішення. 

Також, протягом 2019 року робочою групою з вивчення питань розвитку на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади проводились виїзні засідання 

з представниками підприємств, установ та організацій галузі туризму Лиманщини, на 

яких велась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо дотримання норм чинного 

законодавства та зібрана інформація, необхідна для проведення інвентаризації 
туристичних ресурсів місцевого значення. Робота робочої групи у 2019 році 
характеризується наступниками показниками діяльності: 

-  проведено 126 виїзних засідань, з яких: 84 засідання з питань тимчасового 

розміщення, 36 засідань – закладів торгівлі та громадського харчування; 6 

засідань – пляжні комплекси; 

- виявлено об’єктів туристичної інфраструктури, які надають послуги з 
тимчасового розміщення (ночівлі), що не являлися податковими зі сплати 

туристичного збору – 36 об’єктів; 

- всього закладів з тимчасового розміщення населення – 131 заклад; 

- продовжується робота по удосконаленню переліку податкових агентів, щодо 

справляння туристичного збору на території Лиманської ОТГ, затвердженого 

рішенням Лиманської міської ради від 18.04.2019 року № 7/63-3210 (на даний 

час їх кількість 83) та інше.  

Наприкінці 2019 року відділом культури і туризму міської ради підготовлено 

проект рішення Лиманської міської ради «Про затвердження Програми розвитку 

туризму на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020.-.2022 

роки» та розроблено пропозиції щодо включення до переліку заходів з її реалізації. 
Проект вищезазначеного рішення планується розглянути на комісії з питань розвитку 

туризму на території Лиманської ОТГ та винести на затвердження чергової сесії 
міської ради.  

На виконання наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

28.12.2017 № 1902 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

туризму та курортів на період до 2026 року у 2019 році», відділом культури і туризму 

міської ради та відповідальними виконавцями реалізовано та проведено заходи щодо 

розвитку туристичної галузі у 2019 році. 
 На виконання заходу за напрямком «безпека туристів» на туристичних 

об’єктах, у рекреаційних зонах протягом 2019 року, на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади уповноваженими особами ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України у 

Донецькій області проводилась  наступні заходи, а саме:  

- з додержанням законодавства здійснювався державний нагляд (контроль) за 

діяльністю закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм 

власності та підпорядкування, зокрема, з метою створення власниками 

безпечних і нешкідливих умов для перебування людей. Особлива увага 

приділялась стану електрогосподарства, внутрішнього та зовнішнього 

протипожежного водопостачання, установок пожежної автоматики, шляхів 

евакуації, забезпеченість первинними засобами пожежогасіння тощо;  

- проводились перевірки джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання об’єктів відпочинку; 

- на період функціонування об'єктів відпочинку та оздоровлення був 

встановлений постійний контроль за дотриманням вимог пожежної та 

техногенної безпеки; 
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- проводились заходи щодо виконання в повному обсязі приписів органів 

державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки та приведення 

об’єктів у належний протипожежний та техногенний стан; 

- були організовані та проведені заходи щодо обладнання і утримання 

сезонних рятувальних постів та здійснювався контроль за їх діяльністю; 

- проводились заходи щодо обстеження дна акваторії пляжів водолазними 

групами; 

- не допускалось введення в експлуатацію пляжів (водних об’єктів), місць 

масового відпочинку на воді та підписання паспортів пляжів (водних 

об’єктів) без виконання керівниками всіх вимог безпеки, зазначених у 

Правилах охорони життя людей на водних об’єктах України; 

- питання підготовки до відпочинку дітей та дорослих розглядались на 

засіданні комісії з безпеки життєдіяльності міської ради; 

-  з власниками об’єктів відпочинку були укладені угоди щодо 

обслуговування аварійно-рятувальними службами. 

Виконавчим комітетом міської ради проведена нарада з представниками 

підприємницької діяльності галузі туризму та представниками установ, підприємств та 

організацій, які уповноважені забезпечувати безпечне перебування туристів та всіх 

відпочиваючих на території Лиманської ОТГ, саме: представники сектору екології та 

природних ресурсів відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради, Лиманського ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу», Лиманського 

районного відділу ГУ ДСНС України Донецькій області, Комунальної спеціалізованої 
аварійно-рятувальної служби, Управління Держпродспоживслужби в м. Лимані 
Донецької області, Лиманської районної філії Державної установи (Донецький 

обласний лабораторний центр МОЗ України). 

Тема нарди: «Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо дотримання 

представниками підприємств, установ, організацій, суб’єктами підприємницької 
діяльності галузі туризму, особами, які надають послуги з тимчасового розміщення 

осіб у місцях проживання (ночівлі) та розташовані на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади». 

Протягом року на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України у Донецькій області проводилась  робота щодо правил 

поведінки громадян на туристичних об’єктах, у рекреаційних зонах, а саме:  

- проведені рейди по перевірці протипожежного та техногенного стану місць 

масового оздоровлення дітей і дорослих, з наступним висвітленням 

результатів у ЗМІ; 
- організовано розміщення листівок, плакатів на протипожежну тематику на 

стендах закладів масового оздоровлення та відпочинку дітей і дорослих; 

- перед початком оздоровчого сезону проведено інструктажі обслуговуючого 

персоналу з питань дотримання пожежної безпеки і дій на випадок 

виникнення пожежі. 
Утриманням пляжів комунальної власності на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади займається КП «Лиманський «Зеленбуд». Перед початком 

літнього сезону 2019 року підприємством проведені роботи з очищення та завезення 

піску на пляжі. Систематично проводились роботи з покосу трави, прибирання пляжів 

від сміття. З представниками туристичного бізнесу, які мають орендовані території 
пляжу, укладено договори на вивезення твердих побутових відходів та на вивезення 

рідких нечистот.  
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Перед відкриттям пляжів для масового відпочинку населення на території 
пляжів громади проведено повне очищення санітарної зони, повна дезінфекція 

туалетів, встановлено роздягальні. 
Службою МНС проведено роботи з очищення водної акваторії дна, а саме: 

- - огляд і очищення водної поверхні; 
- - прибирання водоростей та очерету; 

- - витягання сторонніх предметів з водної акваторії. 
КП “Лиманський Зеленбуд” відремонтовано існуючи лавочки, здійснено їх 

фарбування. 

Інформація про туристичні можливості Лиманської об’єднаної територіальної 
громади розміщена на офіційному сайті Лиманської міської ради у розділі «Лиманська 

ОТГ » за посиланням http://krliman.gov.ua/ та на сторінці міської ради у Facebook. 

У 2019 році одним з основних об`єктів туристичної інфраструктури Лиманської 
об’єднаної територіальної громади залишається Народний краєзнавчий музей м. 

Лиман (далі – музей). Одна із головних функцій діяльності музею – це організація 

виставок - тематичних та творчих. У цей період велика увага приділялась збереженню 

української культури та мови, залученню різних верств населення до заходів по 

збереженню цінностей традиційної культури, забезпеченню в сучасних умовах 

спадковості традицій.  

За результатами розгляду звернення Громадської організації «Спілка воїнів 

АТО» виділено додаткову кімнату для облаштування Залу Слави, в якому планується 

висвітлення інформації про перебіг подій пов’язаних з проведенням 

Антитерористичної операції на Сході України та Операції об’єднаних сил починаючи з 
початку 2014 року. Протягом 2019 році продовжувалось облаштування Залу природи 

(придбання матеріалів та обладнання) та виконувались роботи з поточного ремонту 

Залу Слави та Залу етнографії Народного краєзнавчого музею м. Лиман. Подальше 

улаштування та облаштування сучасними інтерактивними засобами, спеціальним 

програмним устаткуванням та урочисте відкриття вищезазначених залів планується у 

2020 році. 
Суттєве значення протягом 2019 року надавалось об’єктам інженерно-

транспортної інфраструктури, наявність залізничних та автомобільних шляхів 

сполучення є додатковою можливістю для залучення потенційних туристів, при цьому, 

якість цих об’єктів теж мало суттєве значення (виконувались роботи з поточного та 

капітального ремонту доріг комунальної власності Лиманської ОТГ та доріг обласного 

підпорядкування). 

Станом на 2019 рік інфраструктурно Лиманська ОТГ забезпечена: 

• близько 150 баз відпочинку, 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 Лиманської ОТГ існує достатньо розвинута мережа закладів 

ресторанного господарства (кафе, закусочні, їдальні) 
На території Лиманщини протягом 2019 року продовжували активно діяти 

такі туристичні маршрути: 

1. Сплави на катамаранах по річці Сіверський Донець: 

1.1. м. Святогірськ – с. Щурове – дводенний сплав на туристичному 

катамарані (довжина маршруту 32 км); 
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1.2. с. Крива Лука – с. Дронівка – одноденний сплав на туристичному 

катамарані (довжина маршруту 15 км). 

2. Туристичний маршрут «Лиманський вояж», який представлений: с. 

Торське (джерела мінеральних вод) - Ямпільське лісництво (пізнавальна стежка 

«Лісове намисто») -с. Ямпіль (ферма по вирощуванню страусів та контактний зоопарк) 

- с. Крива Лука - с. Озерне (заповідних «Крейдова флора»). 

3. Фототури Лиманщиною з Леонідом Довгим (професійним фотографом). 

4. Оглядова екскурсія по «зеленому колу» Лиманщини «Природні скарби 

Лиманщини». 

5. Збірний тур «Знайомтесь. Лиманщина!» на вихідні та святкові заїзди з 
насиченою екскурсійною програмою, 4 дня/3 ночі.  

6. Веломаршрути Лиманщиною - двоколісні подорожі найцікавішими 

місцями Лиманщини та суміжних районів. 

7. Пішохідні маршрути - піші мандрівки мальовничими місцями навколо 

Кривої Луки, Діброви, Озерного та Ямполя, самостійні та в супроводі гіда. 

8. Наметові вихідні в Кривій Луці - екотур в село Крива Лука з активною та 

різноманітною програмою. 

9. Тури для школярів - пізнавальні тури та відпочинкові програми 

Лиманщиною та Святогір’ям для школярів на канікулах. 

На території Лиманської ОТГ 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.  
У червні 2019 року за ініціативи КУК «Донецький обласний навчально-

методичний центр культури», Громадської організації «Центр підтримки громадської 
активності «Крила» та «Молода барвиста хвиля» (переможці обласного конкурсу 

бюджетної програми Управління культури та туризму Донецької обласної державної 
адміністрації з отримання фінансової підтримки стосовно культури, туризму, 

мистецтва на 2019 рік) проведено наступні заходи: 

- на території Сільського будинку культури с. Крива Лука - обласний тренінг-
практикум за темою: «Рекомендації з розвитку туризму або сільської 
гостинності. З чого почати?»; 

- на території Гостьового будинку «Лотос» - майстер-клас за темою: 

«Практика знакування туристичних шляхів». 

Участь у вищезазначених заходах взяли як представники органів місцевого 

самоврядування, так і  зацікавлені представники туристичного бізнесу та мешканці 
громади.  

У 2019 році за ініціативи громадських організацій створено зелений маршрут – 

Криволуцька екостежка (маршрут пролягає навколо села Крива Лука та триває 
орієнтовно 2 години). Створено та розміщено на території головний стенд з картою, 

який демонструє весь маршрут та зупинки у найцікавіших його місцях, де відвідувачі 
можуть ознайомитися з Українським степовим заповідником НАН України  «Крейдова 

флора». Заповідник є яскравим прикладом зміни рослинності після припинення дії 
руйнівних антропогенних факторів. На його території значними темпами 

продовжуються іти процеси відновлення первинних рослинних угруповань. 
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Туристичні об’єкти Лиманщини: 
- 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. 
 

Туристична галузь Лиманської об’єднаної 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.  

 

Висновки 
 У 2019 році відділ культури і туризму Лиманської міської ради з усіма йому 

підпорядкованими закладами культури працював у повному обсязі, всі заклади 

культури функціонують.  Проводились заходи з національно-патріотичного виховання, 

вшановувалися пам’ятні дати, заходи по збереженню навколишнього середовища, 

розважальні, спортивні, заходи із духовного розвитку та збереження культури у 

громаді, вшанування учасників АТО.  

Проведено реконструкцію покрівлі  селищного будинку культури  смт Ярова,   

оновлювалась матеріально-технічна база по закладам культури.  

Першочерговими завданнями відділу культури і туризму Лиманської міської 
ради у 2020 році  і надалі залишаються: 

- проведення капітального ремонту  нежитлової будівлі адміністративного 

корпусу (вікон, електромережі), оновлення музичних інструментів, 

-популяризація туристичного потенціалу Лиманщини шляхом участі у 

виставках, форумах, воркшопах тощо; 

- виконання технічного завдання до проекту Стратегії розвитку Лиманської 
об`єднаної громади на 2020 рік  за стратегічною ціллю розвитку туризму та 

рекреаційної сфери -  «Путівник «Туристичні об’єкти  Лиманщини»; 

   - зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів культури; 

         - 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, 

- проведення капітальних та поточних ремонтів  в закладах культури. 

 

  

 

Начальник відділу                                                                                    Н.В.Роменська 

 


