
План заходів на червень 2020 року

№
з/п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. День  селища
Дубов’язівка

16.06.2019
смт.
Дубов’язівка

У  програмі  свята:  -  виставка
народних  умільців;  -
святковий  концерт;  -  виїзна
торгівля; - народні гуляння

Безкоштовно Директор
КЗ  «Дубов’язівський
центр  культури  і
дозвілля»

2. Флешмоб до Дня
молоді
«Молодість  у
найяскравіших
кольорах».
Концертна
програма   до
Дня  молоді

28.06.2020 В ході заходів виступ солістів
МЦКД,  вокальних  та
танцювальних  колективів
міста

Безкоштовно.
Виконавчий комітет 
Лебединської міської 
ради, відділ культури і 
туризму виконавчого 
комітету Лебединської
міської ради
0(5445)5-13-95

3. Загальноміський
святковий  захід
«Квітуй Україно,
і слався в віках»
до  Дня
Конституції
України 

28.06.2020
«Пам’ятний знак
Державні
символи
України»

В ході заходів мітинг, виступ
солістів, вокальних колективів
МКЦД 

Безкоштовно.
Виконавчий комітет 
Лебединської міської 
ради, відділ культури і 
туризму виконавчого 
комітету Лебединської
міської ради
0(5445)5-13-95

4. Заходи  до  Дня
молоді

28.06.2020 
КЗ
«Дубов’язівський
центр  культури  і
дозвілля»

У  програмі:  -
конкурснорозважальна
програма

Безкоштовно Директор
КЗ  «Дубов’язівський
центр  культури  і
дозвілля»

5. Районне,  куль-
турно-мистецьке,
театралізоване,
спортивно-оздо-
ровче  свято  «Ко-
зацькі  розваги»,
присвячене  Дню
Конституції
України  та  Дню
молоді  

28.06.2020
с.  Михайлівка
Лебединського
району

Пропаганда  та  відродження
традицій,  звичаїв
Лебединського  краю,  його
культури,  історії,  мистецтва,
залучення  молоді  до
систематичних  занять
фізичною  культурою  та
спортом,  розвитку творчої
співдружності  колективів
аматорського мистецтва.

Безкоштовно
Відділ культури, 
молоді та спорту 
Лебединської районної
державної 
адміністрації
(05445) 21233

6. Фестиваль
історичної
реконструкції
«Стара фортеця»
Подорож  крізь
століття»

27-28 червня
м. Тростянець

Протягом двох червневих днів
місто  Тростянець  щорічно
поринає  в  епоху
середньовіччя.  Гостей
фестивалю  чекають,  запеклі
лицарські  бої,  поєдинки,  в
яких  приймають   участь
найкращі  бійці  з  історичного
фехтування,  понад  сотню
бійців  з  клубів  України  та
інших  країн,  а  також  турнір
лучників,  ярмарок, ремісників

Відділ  культури,
туризму,  молоді  та
спорту  Тростянецької
міської ради



з  майстер-класами,  курені  із
середньовічними стравами. 
Будь-який  бажаючий  зможе
постріляти з лука та арбалета.
Кожен  фестивальний  день
прикрасить  музика  і  танці
фольклорних колективів.


