
План заходів на лютий 2019 року

№
з/
п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Фестиваль
біологічних

колекцій
«Природа

навколо нас»

1-12 лютого
м. Конотоп

Фестиваль  проводиться  вже
третій  рік  поспіль,  щоб
популяризувати  знання  про
довкілля та виховати любов до
природи.
Захід  розпочнеться  із  поїздки
краєзнавчими музеями Бурині,
Путивля  та  Кролевця,  щоб
подивитися на їхні  експозиції
про природу краю.
Основний  майданчик
фестивалю  працюватиме  з  1
по  12  лютого  у
Конотопському  міському
краєзнавчому  музеї  ім.  О.М.
Лазаревського.
Також  у  рамках  фестивалю
дітям  у  школах
показуватимуть  фільми  про
природу найближчих околиць
Конотопа – нацпарки
Мезинський,  Деснянсько-
Старогутський, Гетьманський.
Це, зокрема, серія
документальних  передач з
циклу  «Незвідана  Україна»,
відзнятих телеканалом UATV.

Вхід до музею – 5 грн.

2. Районний
фестиваль-

конкурс народної
творчості

«Хліборобська
пісня-2019»

2 лютого
9:30

Миколаївський
СБК

3 лютого
10:00

Садівський СБК
9 лютого

10:00
Степанівський

СБК
10 лютого

10:00
Сульський СК

16 лютого
10:00

Юнаківський
СБК

17 лютого

Виступи  художніх  колективів
сільських  селищних  рад  у
різних  жанрах  народної
творчості (спів, хореографія та
інше)

Безкоштовно

https://www.youtube.com/watch?v=bZT3ZlbuqP4&index=28&list=PLLNwN8Glc9jUY_kN9XVxsBSLbAVFZCf-Y
https://www.youtube.com/watch?v=bZT3ZlbuqP4&index=28&list=PLLNwN8Glc9jUY_kN9XVxsBSLbAVFZCf-Y


10:00
Верхньосироват

ський СБК
3. Розважальна

програма для
молоді «Love

is…»

14 лютого
16:00

Кролевецький
районний
будинок
культури

Конкрсно-розважальна  шоу-
програма за участю закоханих
пар

40 грн.

4. Музично –
ігрова програма
для молоді «На

крилах кохання»,
до Дня Святого

Валентина.

14 лютого
Філія РБК

«Іскра»
смт. Велика
Писарівка

Урочистості,  святкова
програма.  Кожен  бажаючий
може  відвідати  та  прийняти
участь

10 грн.

5. Всеукраїнські
змагання з

біатлону серед
юнаків та дівчат

15-17 лютого
дендропарк
«Нескучне»

м. Тростянець

Індивідуальні гонки
Дуельна стрільба

Безкоштовно

6. Відкриті
змагання із

мотоциклетного
спорту

16 лютого
с. Токарі

Сумський район

Льодовий  драйв
випробуватимуть  спортсмени
у Токарях
16  лютого  відбудуться
відкриті  змагання  із
мотоциклетного спорту.
Вони вже стали традиційними.
Відбуватимуться  на  озері  у
Токарях Сумського району.
Боротьба  за  лідерство
проходитиме  у  6-ти  класах:
пітбайки,  квадроцикли,
ендуро 50-60 см2.
На  всіх  учасників  та  гостей
чекає  безкоштовна  каша,
гучна  музика,  розваги  для
дітей,  показові  заїзди,  дрифт
на льоду.
Реєстрація  учасників  на  8:00,
заїзди - з 10:00.

-

7. Вистава «Собаче
серце»

16 лютого
Охтирський

районний
будинок
культури

Театр  ім.  М.А.  Булгакова.
Вистава у 2-х діях.

250 грн.

8. Автослалом
«Зимовий віраж»
присвячений 80-

й річниці
утворення

Сумської області

17 лютого
12:00

м. Глухів
(міський

аеродром)

10:00 – збір учасників
12:00 –  святкова  програма,
початок змагань
На  вас  чекатимуть:  гучна
музика,  професійні  ведучі,
торгівельна  зона,  концертна
програма,  веселі  командні

Організатори: відділ
молоді та спорту

Глухівської міської
ради та ГО «Глухів-

Авто»



естафети, цінні призи
9. Районний

фестиваль
«Пісні,

народжені
війною»

22 лютого
Глухівський

районний
будинок
культури

Фестиваль  виконавців
патріотичної пісні

Безкоштовно

10
.

Районне
театралізоване

свято «Масляна -
2019»

23 лютого
с. Михайлівка
Лебединського

району

Відродження кращих традицій
українського  народу,
виховання  любові  до
національної культури, історії,
пісні, драматургії.

Безкоштовно

11
.

Вистава
«Котигорошко»

23 лютого
Охтирський

районний
будинок
культури

Коломийський  академічний
обласний  український
драматичний  театр  ім.  І.
Озаркевича.

120 грн.

12
.

Театралізоване
свято «Масляна»

23 лютого
культурно-
спортивний
комплекс
«Колос»

смт Колос

Традиційно  в
Недригайлівській  громаді
святкують  театралізоване
свято  «Масляна»,  яке  з
кожним  роком  набирає  нової
окраси  і  колориту.  Виставка-
дегустація  українського  сала
та  виробів  із  сала
представляється  у  різних
видах  з  оригінальним
оформленням,  яким  можуть
посмакувати  відвідувачі.
Театралізоване  дійство  за
участю  літературних  героїв,
спалювання  опудала,
пригощання   млинцями  та
варениками,  чаєм  з  цілющих
трав,  чудова  концертна
програма,  спортивні  ігри  та
конкурси.
Продовжується  на  садибі
зеленого  туризму  «Козацька
січ»  в  селі  Костянтинів
відвідуванням  храму,
катанням  на  кінних  трійках,
концертною  програмою,
пригощанням  козацьким
кулішем,  блинами,
варениками.

Безкоштовно

13
.

Offroad-Масляна
Кубок

Українського
Бездоріжжя

23 лютого
09:00

район КРЗ
м. Суми

Програма:
- дорослі  і дитячі змагання
- конкурси і сімейні розваги
- тест-драйв від TOYOTA

Безкоштовно



- квадро катання
- гриль-зона

14
. Sumy Snowman

Run 2019

24 лютого
Центральний
міський парк 

м. Суми

Дистанції:  10  км  –  від  16
років, та 5 км від 10 років.

Організатори: Race
Project

тел.: 063 387 02 94 
Реєстрація на забіг:
http://bit.do/eE8Pe

15
.

Театралізоване
свято «Свято

Масляної
святкуємо –
радість всім

даруємо»

24 лютого
Міський
лісопарк

м. Лебедин

На  гостей  свята  чекають
конкурси та ігри:  «Масляний
вареник»,  «Кращий  курінь
Масляної»,  «Аукціон»,
масляничний стовп; спортивні
змагання  з  підняття  гирі  та
перетягування канату;
-зустріч  з артистами із Сум та
творчими колективами міста.
Гості зможуть провести зиму і
зустріти весну, познайомитися
з  Масницею,  Колодієм,
посмакувати  варениками  та
млинцями з сиром

Безкоштовно

16
.

Районний
конкурс читців,

присвячений
пам’яті

Т.Г.Шевченка

Лютий
м. Путивль

Популяризація  творчої
спадщини  Великого  Кобзаря,
творів  сучасної  української
літератури  патріотичного
спрямування,  активізація
діяльності клубних закладів та
закладів освіти Путивльського
району  по  розвитку  жанру
художнього  читання  та
виявленню  талановитих
аматорів 

Безкоштовно

17
.

Екскурсії до
Меморіального

комплексу
Миколи

Стороженка

Протягом місяця 
с. В’язове,

Конотопський
район

Відвідування  музею  дасть
можливість місцевим жителям
і  туристам  більш  глибоко
пізнати  постать  і  творчість
художника

Безкоштовно

https://www.active.net.ua/event/sumy-snowman-run-2019/
https://www.active.net.ua/event/sumy-snowman-run-2019/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.do%2FeE8Pe%3Ffbclid%3DIwAR335f9majcIFQ_noDgMGVmEoyeguiui6ez1WMQ-byVQl5nq84-oIKfeFRw&h=AT2czvpPuR5VE4av2MCVlTLvvmLXqms0qOgD_8lKLdWdwFQTzWOzAKRToSkxPF0-hdRkumgyonwFN5QOyhvpZvjaIWyF5PdDN1z5UXeFdGfJqTGQtZpPHFOScJdcXdkt_fDjKt3dsCq9Lu8cRoaE9egMW8dvwko6KBpj3BcNTPgOQm1SEhj_kzfkQHkrE5zpvbl-WbyGtJKVYAiHTjpyBfHuluxLWPkY8Dstcp0fgV_xOmKexGLssbYoJyPDVDxYRygWrLKkF_aypocS16ObZCFUWP85GZ-VpJCLk3UmaV4omg_YhiNymaqua038Ev2y9ze8oh0XchLGzT8bjAFDzo4eriHpXkx-nwNQV2WZyRlSYxjNO9ReZ98KK-zOvr-Ngswu98hmH2kwZ6Sd_9tTC_ndIzr0aU6yuVTQxJzDbiF-RRn7ZHuNLwInDaoJ6NsXPa3hxvFFCdEsyarBsYG3K7cNzcNvaudk4zEW-AX4KhWSbGTGWxjvLwL_Gd2tzUw7Ww1SIGgVuuKKBmD0ylMcnh5AnZDKfz4aj0brdbNlF4FZtXkmE2PpYb76kwO4kWusGZYJSEdzpHa2NtCWBHonsYkZ9WDEMVMi1eNvoLFxLpm0bCUwQENM_fELTuppCxHdtzv47ntDf7MZ2Gzi8H_2qN2ldFRzpy2xGJIxQ_pNDuqRmYI1vAW02CicGblVdh8w6kc6ZOpbaj8terIUM863Uxfj0ALn4PgZ1DYrKkg8u3_bvNEejwhKcxeMXSvVu9uRGPEqy3d_6QMe2xoXNYqCfer2SEHlKtunbqJBmoN_NoTeeWMTwdG5Xq8
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARBOr53oEfiv2lqkMonc6TCUnsLGgytZ_oFktgtUS3lFh9USRMmPLiCwJDvjdOngosrGYsIz2-HI3VgV
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARBOr53oEfiv2lqkMonc6TCUnsLGgytZ_oFktgtUS3lFh9USRMmPLiCwJDvjdOngosrGYsIz2-HI3VgV

