Основні підсумки роботи
галузі культури і туризму Лиманської ОТГ протягом 2018 року та
перспективи розвитку на 2019 рік
Аналіз виконання основних завдань програми соціального і економічного
розвитку Лиманської об`єднаної територіальної громади в галузі культури і
туризму за 2018 рік свідчить про те, що незважаючи на складну суспільнополітичну та соціально-економічну ситуації в державі діяльність відділу культури і
туризму міської ради була спрямована на вирішення основних проблем галузі
культури, забезпечення стабільної роботи та покращення матеріально-технічної
бази закладів культури.
Дякуючи постійній увазі з боку міського голови, депутатів міської ради, їх
розуміння важливості належного функціонування закладів культури, як значного
чинника національно-патріотичного виховання населення, збереження та розвитку
історичних, національних та культурних традицій українського народу і нашого
регіону зокрема, у 2018 році ми змогли виконати відповідну роботу для адаптації
сфери культури до нових соціально-економічних умов на місцевому рівні та
створити відповідні умови для стабільного функціонування закладів культури і
мистецтв.
До базової мережі закладів культури місцевого рівня Лиманської об`єднаної
територіальної громади входять:
- 20 клубних закладів;
- Централізована бібліотечна система м. Лиман до складу якої входять 23
бібліотеки;
- Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад
(школа естетичного виховання) «Музична школа м. Лиман»;
- Народний краєзнавчий музей м. Лиман.
На даний час у працюючих клубних закладах діє 213 клубних формувань, із
них дитячих – 136. В художніх та любительських колективах займається 2097
учасників, з яких 1410 діти.
Три колективи мають звання - “Народний”. Один - “Зразковий”. У 2018 році
підтвердили ці звання: народний вокальний самодіяльний колектив ЦКД с-ща
Ставки “Червона калина” народний театральний самодіяльний колектив ЦКД с.
Рубці “Гротеск”. Ще два: народний фольклорний самодіяльний колектив с. Лозове
“Сива зозуленька” та зразковий хореографічний самодіяльний колектив ЦКД ім.
Горького “Каприз” у 2018 році не потребували підтвердження.
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Протягом 2018 року на території Лиманської об`єднаної територіальної
громади на виконання законодавчих актів, з врахуванням громадських інтересів,
планів роботи клубних закладів та відповідно до «Програми відзначення
державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів
та інших театралізованих, видовищних, культурно – масових заходів відділом
культури і туризму Лиманської міської ради на 2017 – 2020 роки» клубними
установами проведено 1251 захід різного рівня, з них для дітей – 634.
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Традиційно на території міста проводяться обласні заходи “Проводи
Масляної” та “День пам’яті жертв Голодоморів”, а також творчі колективи та
виконавці Лиманщини приймають участь в регіональних заходах: “Дике поле”,
“День Європи в Україні”, тощо.
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У виставках, під час проведення міських, регіональних та обласних свят приймали
участь майстри декоративно – ужиткового мистецтва.
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На проведення заходів витрачено коштів 763041,40 грн.
Протягом 2018 року здійснені наступні капітальні видатки:
1. Видатки на клубні заклади сіл та селищ – 2 079 672,43 грн., а саме:
- Придбання ноутбуків для МБК смт. Зарічне – 17 730,00 грн.;
- Придбання багатофункціонального пристрою для СБК с. Крива Лука – 8
750,00 грн.;
- Придбання виставочної шафи для СБК с. Крива Лука – 15 300,00 грн.;
- Придбання кондиціонерів для СБК с. Крива Лука – 16 200,00 грн.;
- Придбання кондиціонерів для ЦКД с. Рубці – 16 200,00 грн.;
- Реконструкція покрівлі сільського будинку культури селище Нове відділу
культури і туризму Лиманської міської ради, що розташований за
адресою: вул. Молодіжна, буд. 4, сел. Нове, Лиманського району
Донецької області – 645 492,43 грн.;
-

Фото 23
-
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Капітальний ремонт будівлі центру культури і дозвілля села Рубці відділу
культури і туризму Лиманської міської ради з використанням заходів
термомодернізації – 1 360 00,00 грн.
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2. Видатки на клубні заклади м. Лиман – 252 820,00 грн., а саме:
- Придбання 4-х метрової штучної литої ялинки – 30500,00 грн.;

Фото 28
Придбання набору меблів із 6 компонентів для зберігання музичної
апаратури та сценічних костюмів ЦКД ім. Горького – 24 500,00 грн.;
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- Придбання столу з люстерком для гримерної ЦКД ім. Горького – 8

400,00 грн.;
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Придбання проектору для МБК «Зеленоклинський» - 10900,00 грн.;
Придбання кондиціонерів Придбання кондиціонерів для ЦКД ім.
Горького – 16200,00 грн.;
Придбання комплекту музичної апаратури для МБК «Зеленоклинський» 121 600,00 грн.;
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Придбання ноутбуку з програмним забезпеченням для
«Зеленоклинський» - 17 730,00 грн.;
Придбання вишки-тури для ЦКД ім. Горького – 14 890,00 грн.;

МБК
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- Придбання оверлока для ЦКД ім. Горького – 8 100,00 грн.
Також на протязі всього 2018 року здійснювалися поточні видатки, які
включають в себе придбання будівельних та господарських товарів, живих та
штучних квітів, сценічного одягу а взуття, видатки на оплату комунальних послуг
та оплату послуг крім комунальних та інше.
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В Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому
навчальному закладі (школі естетичного виховання) «Музичній школі м.
Лиман» навчаються 195 учнів, яких навчають 20 викладачів. Діти опановують
теоретичні дисципліни, навчаються грі на фортепіано, скрипці, баяні, акордеоні,
духових інструментах, гітарі, сольному та хоровому співу.
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В школі працюють творчі колективи:
- Вокальний ансамбль учнів «Веселка»;
- Хори молодших та старших класів;
- Ансамбль учнів і викладачів «ФАіТОН»;
- Дует піаністів;
- Вокальний ансамбль викладачів;
- Ансамбль народних інструментів;
- Дует скрипалів;
- Ансамбль скрипалів.
Учні музичної школи успішно брали участь в обласних, регіональних,
всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
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Станом на кінець 2018 року на Комунальний початковий спеціалізований
мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання) «Музична школа м.
Лиман» були здійснені капітальні видатки – 150 600,00 грн., а саме:
1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію
нежитлової будівлі, адміністративного корпусу під музичну школу з
заходами термомодернізіції та благоустроєм прибудинкової території,
розташованої за адресою, м. Лиман, вул.. Деповська, буд. 2в», з
отриманням позитивного експертного звіту – 139 700,00 грн.;
2. Придбання проектору для дитячої музичної школи – 10 900,00 грн..
Також на протязі всього 2018 року здійснювалися поточні видатки, які
включають в себе придбання будівельних та господарських товарів, меблів,
видатки на оплату комунальних послуг та оплату послуг крім комунальних та інше.
Керуючись Законом України «Про музей і музейну справу», на базі
Народного краєзнавчого музею м. Лиман проводилася робота по збору історико
- етнографічного матеріалу, проводилось поповнення залів музею експонатами та
експозиціями, були проведені виставки і масові заходи. Робота музею була
спрямована на збереження культурної спадщини та популяризацію історії краю.
Одним із об`єктів туристичної інфраструктури Лиманської ОТГ є Народний
краєзнавчий музей м. Лиман. Одна із головних функцій діяльності Народного
краєзнавчого музею м. Лиман – це організація виставок – тематичних та творчих.
Протягом звітного періоду до музею надійшло 44 експонати, проведено 9 виставок
на тему: «Світ дитячої творчості»; «Православні церкви Лиманщини»; «Мій рідний
край - моя любов» - фото картини В. Меліневского та інші.
Інформаційно-історичну функцію виконували створені в музеї експозиції,
здебільшого, до значних дат і історичних подій. Оформлено і поновлено
експозицій у кількості 10 штук: «Спортивні досягнення»; «Заслужені люди
Лиманщини»; «Лиманщина за роки незалежності»; «Історія шкіл міста» та інші.
Також проведено 64 екскурсії, в тому числі тематичні. Проведено 19
масових заходів, які відбулися з використанням сучасних технічних засобів і були
присвячені знаменним датам і визначним подіям.
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Народний краєзнавчий музей м. Лиман відвідало 1784 чоловік.
Станом на кінець 2018 року на краєзнавчий музей здійснені наступні
капітальні видатки:
1. Придбання проектору для Народного краєзнавчого музею – 10 900,00
грн.
Також на протязі всього 2018 року здійснювалися поточні видатки, які
включають в себе придбання будівельних та господарських товарів, видатки на
оплату комунальних послуг та оплату послуг крім комунальних та інше.
Централізована бібліотечна система м. Лиман (надалі ЦБС м. Лиман)
об`єднує 23 бібліотечні заклади:
 центральна міська бібліотека
 центральна дитяча бібліотека
 міські – 8
 сільські – 13
З упровадженням електронної системи моніторингу мережі публічних
бібліотек України (ЕСМаР) став можливий аналіз діяльності кожної бібліотеки
окремо. Показники роботи свідчать, що бібліотеки з їх фондами, новітніми
технологіями у нас затребувані, адже практично кожен 2мешканець користується
нашими послугами. Стаціонарні бібліотеки діють у 18 населених пунктах, до
послуг яких звернулося:
 користувачів – 19115
 % охоплення бібліотечним обслуговуванням – 45%
 книговидача – 405213
 відвідування – 138585
 масові заходи – 624
 бібліотечні пункти – 6
 книго ношення – 25
 нестаціонарними формами обслуговано – 1962 користувача
 бібліотечний фонд – 309180 прим. документів
- За 2018 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 762 прим. на суму 72221,91 грн.
- В дар від спонсорів – 152 прим. на суму 13031,25 грн. Від читачів бібліотеки
отримали 403 прим. книг на суму 11813,00 грн.
- На передплату періодичних видань з міського бюджету виділено 69490,48
грн. (назв 137).
- З інших джерел надійшло 407 прим. книг на суму 7817,00 грн., як заміна
нестачі при інвентаризації.
- З фондів бібліотек Лиманської ЦБС було вилучено 10028 прим. документів
на суму 15070,98 грн., 9651 прим. на суму 12393,26 грн. – як зношена
література, 377 прим. на суму 2677,72 грн. – як нестача при інвентаризації.
В бібліотеках системи діє 18 клубів за інтересами за віковою статистикою
клуби розподілились таким чином: 2 – юнацьких, 7 – дитячих. Кількість осіб, що
займаються в клубах становить 371 особи.
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Станом на кінець 2018 року на бібліотечні заклади здійснено наступні
капітальні видатки:
1. Видатки на бібліотечні установи сіл та селищ – 77 596,13 грн., а саме:
- Придбання ноутбуку з предвстановленою операційною системою для
Ямпільської бібліотеки – філії – 14 200,00 грн.;
- Придбання ноутбука для бібліотеки с. Крива Лука – 18 900,00 грн.;
- Поповнення бібліографічного фонду (передплата періодичних видань) –
26 766,13 грн.;
- Придбання ноутбуку з встановленою операційною системою для
Зарічненської бібліотеки – філії ЦБС – 17 730,00 грн.
2. Видатки на бібліотечні установи міста Лиман – 60 629,35 грн., а саме:
- Придбання проектора для міської бібліотеки філії №1 – 7005,00 грн.;
- Придбання проектора для Центральної дитячої бібліотеки – 10 900,00
грн.;
- Поповнення бібліографічного фонду (передплата періодичних видань) –
42 724,35 грн..
Також на протязі всього 2018 року здійснювалися поточні видатки, які
включають в себе придбання будівельних та господарських товарів, видатки на
оплату комунальних послуг та оплату послуг крім комунальних та інше.
Відділом культури і туризму Лиманської міської ради, який виконує
функцію органу з питань охорони культурної спадщини в громаді проводилась
робота на виконання завдань, визначених Законом України «Про охорону
культурної спадщини».
На території Лиманської ОТГ на державному обліку знаходяться 53
пам`ятки історії, з них 2 входять до складу комплексів.
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Пам`ятки історії, розташовані на території Лиманської ОТГ, знаходяться в
оперативному управлінні КП «Лиманський Зеленбуд». З балансоутримувачами
укладені охоронні договори.
На даний час КП «Лиманський Зеленбуд” проведені поточні ремонти на
пам`ятках історії, територія навколо пам`яток приведена у належний стан.
Враховано 311 об`єктів археології.

Фото 54
Донецьким обласним краєзнавчим музеєм протягом року проведена
інвентаризація пам`яток археології, виготовлено 40 облікових карток.
У грудні 2018 року прийнято Програму охорони та збереження культурної
спадщини на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021
роки
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Перспективи розвитку
галузі культури і туризму Лиманської ОТГ на 2019 рік
Для досягнення стратегічного бачення майбутнього Лиманської ОТГ в
Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади до 2025 року
було визначено стратегічні цілі. За кожною стратегічного ціллю були визначені
операційні цілі, які деталізовані в завданнях.
Відділом культури і туризму розроблені наступні завдання, які включені до
фінансового плану виконання проектів на 2019 рік, а саме:
1. Визначення туристичних об’єктів, створення туристичних продуктів,
формування «кластеру» туристичних підприємств:
- Пізнаємо природу, щоб її зберегти – 150,00 тис. грн. (поточний
ремонт залу природи Народного краєзнавчого музею м. Лиман;
придбання матеріалів та обладнання);
- Путівник "Туристична Лиманщина" – 70,00 тис. грн..
(розробка путівника; розробка стенду народного промислу;
виготовлення рекламного матеріалу та розповсюдження;
участь у місцевих та регіональних виставках );
- Створення мережі туристичних шляхів Лиманщини
загального
користування
для
активного,
зеленого,
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2.

3.
4.

5.

екологічного туризму, як складової соціально-економічного
розвитку громади – 50,00 тис. грн. (визначення ідеї; пошук
партнерів із трьох секторів: громадського, соціального і
господарського; проведення круглого столу з залученням
фахівців; проектування і погодження туристичних шляхів;
ознакування туристичних шляхів).
Програма охорони та збереження культурної спадщини на території
Лиманської міської ради на 2019-2021рр. – 68,00 тис. грн. На виконання
Програми охорони та збереження культурної спадщини на території
Лиманської міської ради у 2019 році заплановано проведення інвентаризації
та паспортизації об’єктів археології та пам’яток історії.
За наявності вільних залишків бюджетних коштів в громаді планується
проведення капітальних ремонтів будівель закладів культури Лиманської
міської ради.
Планується виконання Програми відзначення державних та професійних
свят, ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших
театралізованих, видовищних, культурних масових заходів у 2019 році на
загальну суму 1074 тис. грн.
Планується поповнення бібліотечного фонду:
- Передплата періодичних видань – 90,00 тис. грн.;
- Розвиток бібліотечної справи: поповнення, збереження фондів,
інформатизація бібліотек, тощо – 20,00 тис. грн.
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