
План заходів на травень 2019 року

№
з/п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Вело парад
Ladies &

Gentlemen Style

1 травня
9:30

Театральна
площа

м. Суми

Сумчани  та  гості  міста!  
Приготуйтесь  до  яскравого
заходу  вихідного  дня  –
тематичного  вело  параду  в
стилі «Леді та Джентльмени»!
Велопарад  відбуватиметься
вело  доріжками  та
центральними  пішохідними
вулицями  міста.  Початок  та
кульмінація  –  на  Театральній
площі.  
Додайте  до  свого  образу
атрибути  й  елементи  одягу,
що  відповідають  тематиці  та
станьте  учасником
незвичайного  заходу!  
Будьте  у  центрі  уваги!
Продемонструємо,  що
велосипед  –  це  зручний
транспорт для пересування по
місту,  і  необов’язково  їздити
виключно у вело одязі.

Безкоштовно

2. Всеукраїнська
кобзарська

толока,
Відкритий
обласний

фестиваль –
конкурс юних
бандуристів
«Під срібний
дзвін бандур»

2 травня
м. Охтирка

Урочисте  відкриття
Всеукраїнської  кобзарської
толоки,  кобзарювання,
конкурсні  прослуховування,
гала  концерт  переможців,
ярмарок  авторських  виробів
майстрів  народної  творчості,
концерт  професійних
колективів: тріо «Вишиванка»,
«Завірюхи».

Безкоштовно

3. 3rd Vertical Race 4 травня
Лижна база
«Динамо»

3rd  Vertical  Race  2019  –
випробуй себе на повну!
3 забіги – з різною довжиною
та складністю.
Старт  на  всіх  забігах
роздільний  через  30  сек.
Переможець  визначається  за
сумою часу всіх забігів.

Організатори: Race
Project

тел.: 063 387 02 94 
Реєстрація:

https://sportevent.com.u
a/events/vertical2019/

4. Відкритий
обласний

конкурс юних
піаністів ім.

Дмитра
Бортнянського

4 травня
Глухівська

школа мистецтв
ім. Максима

Березовського

Відкритий  обласний  конкурс
юних  піаністів  ім.  Дмитра
Бортнянського.

Безкоштовно

5. Суми Нова 5 травня Теплим  недільним  днем,  5 Организаторы: New

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsportevent.com.ua%2Fevents%2Fvertical2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR05HxtZeXiVOttQlWfzeGq0CB--zAZ_fc4o_Zqnzp20j-KtKK8Hd0TlSEk&h=AT3G01xpUe0lEwfiPEIccDVUGg6vdyBfiBltpK2f2In2JJGla9HiCppr2p9ta3alQxWYlfNYHZ-8z3Nri4iWVLej-unSqTneVox6LsC-dEViYHA1bMiJRVMAGjSsTod-u2GwgRZFc_G1JxoZ5027JACwzz10TDecla9iN7jatDGG3n4hDedzJoId8zc1Z3IKWfkT7jU6kK1GGnfpPpXTgv7Kqaq3uEeIaFEXPH_4ef-6J3KRYgbuOnbJ_v8HjGdwBOx10fKVPRMBplj383MLCo5c6pBWqZn10CPjUQrxdeihBf4jcGFCfuv1A1M66ur6x_LjsqMvnnpkgGtHk4_E5x8h65kd8xrS74KaF26EbxZPWdONTNC8pNMMufjXcr-mD0Xpg4lB8aLk-chHfl-DIZf892pfo79zyijFbH7yseuo8Jjg4zMQ789BY8xaqpSg4Wk-EtYU0SKQ40Bv7tapH62CO14Obc6atS0x-1mSNwr8eCLm2cTWxo6Q0hJPjRk41LwDh2SaCjt_kVJEzwr79kAUzp6OgLEZl3EkeZLCaCf5uF9sKq8qahSiTvdaQEYbg3ksi9q0MREngd7X_zpKdvCRkZzDvJfS6afElwZj3xZ6asOO0uxNrmh-LCcH5_2DhyWRWsSCYU88T6SEq6ehzNFeV-KYzzHabl8spdxe7Smh-rhJpKx283ddGyLsJbJ8mj9fupzkEsSF7FaC6Bjbwa6CRPQkeQ0wC-GwYKAmy_VFjzkOjuwJIvBwQ1g45uUAYspCtHuo9Rv3P1Y-j8QKYbHr-A2nOaZEKAjzMjUPFkIh658G8StlfCLhpA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsportevent.com.ua%2Fevents%2Fvertical2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR05HxtZeXiVOttQlWfzeGq0CB--zAZ_fc4o_Zqnzp20j-KtKK8Hd0TlSEk&h=AT3G01xpUe0lEwfiPEIccDVUGg6vdyBfiBltpK2f2In2JJGla9HiCppr2p9ta3alQxWYlfNYHZ-8z3Nri4iWVLej-unSqTneVox6LsC-dEViYHA1bMiJRVMAGjSsTod-u2GwgRZFc_G1JxoZ5027JACwzz10TDecla9iN7jatDGG3n4hDedzJoId8zc1Z3IKWfkT7jU6kK1GGnfpPpXTgv7Kqaq3uEeIaFEXPH_4ef-6J3KRYgbuOnbJ_v8HjGdwBOx10fKVPRMBplj383MLCo5c6pBWqZn10CPjUQrxdeihBf4jcGFCfuv1A1M66ur6x_LjsqMvnnpkgGtHk4_E5x8h65kd8xrS74KaF26EbxZPWdONTNC8pNMMufjXcr-mD0Xpg4lB8aLk-chHfl-DIZf892pfo79zyijFbH7yseuo8Jjg4zMQ789BY8xaqpSg4Wk-EtYU0SKQ40Bv7tapH62CO14Obc6atS0x-1mSNwr8eCLm2cTWxo6Q0hJPjRk41LwDh2SaCjt_kVJEzwr79kAUzp6OgLEZl3EkeZLCaCf5uF9sKq8qahSiTvdaQEYbg3ksi9q0MREngd7X_zpKdvCRkZzDvJfS6afElwZj3xZ6asOO0uxNrmh-LCcH5_2DhyWRWsSCYU88T6SEq6ehzNFeV-KYzzHabl8spdxe7Smh-rhJpKx283ddGyLsJbJ8mj9fupzkEsSF7FaC6Bjbwa6CRPQkeQ0wC-GwYKAmy_VFjzkOjuwJIvBwQ1g45uUAYspCtHuo9Rv3P1Y-j8QKYbHr-A2nOaZEKAjzMjUPFkIh658G8StlfCLhpA
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARBOr53oEfiv2lqkMonc6TCUnsLGgytZ_oFktgtUS3lFh9USRMmPLiCwJDvjdOngosrGYsIz2-HI3VgV
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARBOr53oEfiv2lqkMonc6TCUnsLGgytZ_oFktgtUS3lFh9USRMmPLiCwJDvjdOngosrGYsIz2-HI3VgV
https://www.active.net.ua/event/3rd-vertical-race/
https://www.facebook.com/newrun.ua/?eid=ARAu_Bm-NEhzOmrnr96ROlca1rcD3XyDct9bDcrUsMmzrdN15TP_1VpWkrrGpOt_-ZlngRNi1gGiDfCK


Пошта
Напівмарафон

09:00
м. Суми

травня,  стартують  Суми  у
напівмарафоні.  Мальовничі
пейзажі  міста  та  могутній
Псел  додадуть  звитяги  та
неабияких  сил  бігунам  у
встановленні  власних
рекордів!

Run

6. Автопробіг по
місцях бойової

слави,
присвячений

Дню пам’яті та
примирення та

річниці
перемоги над
нацизмом у

Другій  світовій
війні  

8 травня
за маршрутом:
м. Лебедин-с.

Курган – с.
Олександрівка -
с. Василівка – 

с. Катеринівка –
с. Гринцево –

м. Лебедин

Проведення  заходу  щодо
увічнення  пам’яті  партизанів
та  підпільників,  які
відстоювали  мир  та
незалежність  у  роки  Другої
світової  війни.  Сприяння
патріотичному  вихованню
населення.

Безкоштовно

7. Чемпионат
Украины по

велосипедному
спорту

9-12 травня
м.Суми

Гонщики  зі  всієї  території
України  зберуться  для  того
щоб  визначити  кращого  за
підсумками  багатоденної
гонки.  Ці  змагання  стануть
чудовою нагодою для гостей і
жителів  нашого  міста
поринути  в  атмосферу
велоспорту,  отримати  масу
позитивних  емоцій,
адреналіну і досвіду.

Безкоштовно

8. Art-family
сімейний
фестиваль

12 травня
11:00

м. Суми

На  фестивалі  батьки  і  діти
матимуть  можливість
відвідати  майстер  класи  з
розпису пряників, аква-гриму,
перукарського  мистецтва,
мехенді,  Hand-made,  танцю,
відвідати  ярмарку  від
сумських  майстринь  та
прийняти  участь  у
безкоштовній  лотереї.
Зробити фото біля фотозони.

Безкоштовно

9. Парад
вишиванок. «А

над світом
українська

вишивка цвіте»

16 травня
 10.00

м. Лебедин

Протягом дня гостей чекає: 
-  святкова  хода  від
Вознесенської  церкви  до
Соборної  площі,  в  якій
візьмуть  участь  представники
владних  структур,  учнівська
та  студентська  молодь,
представники  установ,
громадських  організацій,
жителі міста;
- конкурси,  виставки,
фотоконкурси      будь-який

Безкоштовно

https://www.facebook.com/newrun.ua/?eid=ARAu_Bm-NEhzOmrnr96ROlca1rcD3XyDct9bDcrUsMmzrdN15TP_1VpWkrrGpOt_-ZlngRNi1gGiDfCK


бажаючий зможе взяти участь
у  святковій  ході,  на  святі
відбудуться  виступи
танцювальних  та  пісенних
колективів.

10. Мистецький
захід «У колі

родини» до Дня
сім’ї, Дня

вишиванки, Дня
Європи

17 травня
15:00

Кролевецький
районний
будинок

культури»

Концертна програма за участю
провідних творчих колективів 
закладів культури 
Кролевецького району.  

Безкоштовно

11. Свято
«Вишиванка –

символ
Батьківщини,

дзеркало
народної душі.

Парад
вишиванок»

17 травня
м. Лебедин

Протягом  одного  травневого
дня місто розквітає розмаїттям
барв вишиванок. Гостей свята
чекають:
- святкова  хода   від
Вознесенської  церкви  до
Соборної  площі,  в  якій
візьмуть  участь  представники
влади,  учнівська  та
студентська  молодь,
педагогічні  колективи
навчальних  закладів  міста,
представники  установ,
підприємств,  громадських
організацій, жителі міста;
- виставка-продаж
хлібобулочних  та
кондитерських  виробів,
прикрашених національною та
вишиванковою  символікою
«Солодка вишиванка»;
- виставка  декоративно-
ужиткового мистецтва «Барви
рідного  краю»   з   майстер  –
класами;
- святковий  танцювальний
флешмоб;
- конкурси  «Наймолодший
учасник   у  вишиванці»,
«Найстарший  учасник   у
вишиванці»,  «Найбільша
родина  у   вишиванках»,
«Близнюки у вишиванках»;
- фотоконкурс  «Вишиване
селфі».
Будь – який бажаючий зможе
взяти участь у святковій ході,
конкурсах.
Свято  урізноманітнять  пісні  і
танці  творчих  колективів

Безкоштовно



міста.
12. Ніч у музеї 18 травня

м. Охтирка
Цикл  тематичних  заходів
«Легенди   і  перекази   міста
О.»

Безкоштовно

13. Фотодокументал
ьна виставка

«Символ твоєї
свободи. 100

років
Державного

Герба України»

20-31 травня
Глухівський

міський
краєзнавчий

музей

Експонування
фотодокументальної  виставки
«Символ  твоєї  свободи.  100
років  Державного  Герба
України»,  підготовленої
Українським  інститутом
національної  пам’яті   у
співпраці  з  видавництвом
«Родовід», яка розповідає про
історію  Державного  Герба
України  та  людей,  причетних
до його створення.

Безкоштовно

14. Фестиваль
класичної

музики
«Чайковський

FEST»

24-26 травня
м.Тростянець

Тростянець  став  першим
місцем  в  Україні,  де  жив  і
творив  молодий  композитор
Петро  ІллічЧайковський..
Більше  40  років  Тростянчани
зберігають  добру  традицію
відзначати  «Дні
П.І.Чайковського»  значними
мистецькими  заходами  в
урочищі  Нескучне,  міському
парку.  Згодом ці  святкування
переросли  у  престижний
Міжнародний  фестиваль
класичної  музики
«Чайковський –FEST».
Під  час  фестивалю-конкурсу
класичної  музики
««Чайковський  FEST» на  Вас
чекають  шедеври  світової
класики  та  легендарні
композиції  сучасних  світових
хітів.

Організатори:
Тростянецька

ОТГ

15. Чемпіонат
України з

Мотокросу

25-26 травня
10:00

с. Піски
Роменський

район

Про  мотокрос  у  Пісках  уже
знають  в  усіх  куточках
України.  Сподіваємось,
роменці  з  нетерпінням
чекають  нових  змагань,  щоб
запросити  на  них  побільше
гостей  та  учасників  і  гарно
провести час.

Безкоштовно

16. Фестиваль
вуличної їжі

26 травня
12:00

стадіон
"Ювілейний"

(парк "Трібуна")

Презентувати  свої  кулінарні
шедеври  будуть  кращі
ресторани,  кафе  та  кав'ярні
міста!  Багато  смачної  їжі,
різноманітність  кухні,
дивовижні страви та витончені

Безкоштовно



напої!
Крім  цього,  на  гостів  чекає
концертна  програма,
електронні  сети,  DJ-панч,
майстер-класи та дитяча зона,
музична  платформа,
інтерактивні  фотозони  та
справжня  атмосфера
європейського street фесту!

17. Міський
фестиваль
вуличної
музики

«Березовський
Street Fest»

29-30 травня
Глухівська

школа мистецтв
ім. Максима

Березовського

Фестиваль  проходить  3  дні  у
форматі  «open air»  за
напрямками:  класична  та
академічна  музика – «Вечір
живої  музики»;  естрада  та
сучасна  музика – «Сучасні
ритми»  та  завершується
заключним  гала-концертом
«Калейдоскоп дитячих мрій» 1
червня  присвячений
Міжнародному  дню  захисту
дітей.

Безкоштовно

18. Районний
фестиваль

дитячої
творчості

«Первоцвіт»

31 травня
Глухівський

районний
будинок
культури

Фестиваль  талановитих  та
обдарованих  дітей,  які
займаються  різними  жанрами
аматорського мистецтва.

Безкоштовно

19. Районний
фестиваль
родинної
творчості
«Співоча
родина»

Травень
м. Білопілля

Фестиваль  сприяє
популяризації  родинної
творчості.

Безкоштовно

20. Відкритий
обласний

конкурс юних
піаністів

ім. Дмитра
Бортнянського

Травень
Глухівська

школа мистецтв
ім. Максима

Березовського

Відкритий  обласний  конкурс
юних  піаністів
ім. Дмитра Бортнянського.

Безкоштовно

21. «Березовський
Street Fest»

Травень,
Глухівська

школа мистецтв
ім. Максима

Березовського

Міський  фестиваль  вуличної
музики.

Безкоштовно

22. Фестиваль
театрального
мистецтва «В

гостях у Олексія
Богдановича»

Травень
Березівський

центр культури і
дозвілля

Глухівський
район

Участь  театральних
колективів  у  фестивалі  під
егідою  Народного  артиста
України О. Богдановича.

Безкоштовно

23. Обласний
фестиваль-

конкурс
дитячого

Травень
Тернівський

СБК
Недригайлівськи

Залучення  якомога  більшої
кількості  дітей  до  культури
хорового  співу.  Підвищення
ролі  пісні  через  емоційне

Безкоштовно



хорового співу
«Співаймо

разом»

й район сприйняття  дітьми  творів  у
вихованні  самосвідомості  та
естетичних  смаків
підростаючого  покоління.
Кількість учасників до –  300
осіб.

24. Литературно-
мистецьке свято
«Весняні співи»

Травень 
с. Косівщина

Сумський район

Виступи  самодіяльних
творчих колективів Сумського
району.

Безкоштовно

25. Мистецьке свято
«Низівські
мелодії»

Травень 
смт Низи

Сумський район

Виступи  самодіяльних
творчих колективів Сумського
району.

Безкоштовно

26. Районний
фестиваль
родинної

творчості «Від
роду до роду»

Травень
м. Білопілля

Фестиваль  проводиться  з
метою популяризації родинної
творчості,  сприяння  розвитку
родинного  таланту,
відзначення  та  вшанування
творчих родин району.

Безкоштовно
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