
План заходів на березень 2019 року

№
з/п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Районне свято
вареників «Пан

вареник»

2 березня
с. Уланове

Глухівський
район

Тематична  концертна  і
конкурсно-розважальна
програма

Безкоштовно

2. Свято
проведення

свята проводів
зими-зустрічі

весни
«Буринська

Масляна - 2019»

2 березня
м. Буринь

Театралізоване дійство, виступи
аматорських  колективів
Буринщини,  безпрограшна
лотерея,
спортивні змагання, конкурс на
найбільший  млинець,
різноманітні  майстер-класи,
виставки тварин, виставка робіт
вихованців  Будинку дитячої  та
юнацької творчості,  катання на
санях,  пригощання
смаколиками  за  символічну
плату.

Безкоштовно

3. Районне
театралізоване

свято «Масляна -
2019»

2 березня
с. Михайлівка
Лебединського

району

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

Безкоштовно

4. Свято «Зустріч
Весни»

2 березня
10:00

м. Кролевець

На  Вас  чекають  цікаві
розважальні  заходи,  чудовий
концерт, смачні плов та млинці
та  головний  гість  свята  -
Заслужений  майстер  спорту
України  з  пауерліфтингу,
Чемпіон  світу  Олександр
Пеканов  зі  своєю  програмою!
Ласкаво просимо на свято!

Безкоштовно

5. Театралізоване
свято «Сумська

масляна»

3 березня
міський парк
ім. Кожедуба

м. Суми

У  програмі  театралізованого
свята  Ігри  та  конкурси  для
дітей,  обряд спалення  опудала,
розважально-ігрова  програма
«На  Масляну  співайте,  грайте,
усіх  пригощайте»,  спортивні
змагання,  святкова  концертна
програма, гирьовий чемпіонат і
інші  розваги.  Всіх  гостей
дійства  чекають  незабутні
враження,  а  учасників
конкурсів  -  ще  й  солодкі
подарунки та сувеніри.

Безкоштовно

6. Концерт «О,
жінко, ти – мрія,

ти весна!»

5 березня
Охтирський

районний

Святковий  концерт  до
міжнародного Дня прав жінок і
миру  за  участі  аматорських

20 грн.



будинок
культури

колективів  Охтирського
районного будинку культури

7. Районне свято
«Перлина

Липоводолинщи
ни», присвячене
Міжнародному

дню прав жінок і
миру

6 березня
Липоводолинськ

ий районний
будинок
культури

Вшанування  жіноцтва  району
засобами  культурно-мистецької
роботи.  Культурно-мистецьке
обслуго-вування  населення  (до
200 осіб)

Безкоштовно

8. Міжнародний
день прав жінок
і миру «Жінко,
ти –мрія, ти-

весна»

7 березня
Великописарівсь

кий 
районний
будинок
культури

Урочистості,  святковий
концерт.  Кожен  бажаючий
може відвідати

Безкоштовно

9. Сольний
концерт «Два

Вас, любі жінки»

6 березня
12:00

Сумська обласна
філармонія

Сольний  концерт  заслуженого
артиста  України  Леоніда
Мітвієнка

Телефон для довідок: 
(0542) 222-361

10. Масляна по-
Білопільськи

8 березня
11:00

м. Білопілля

У програмі свята:
- спортивні забави;
- ігри, конкурси;
- виступи творчих колективів;
- частування  різними
смаколиками

Організатори:
Білопільська міська

рада
Безкоштовно

11. Народне гуляння
«Масляна 2019»                  

9 березня
м. Охтирка

Театралізоване  дійство,
національні  українські  обряди
(катання  з  гірок,  спалення
дідуха,  тощо),  частування
млинцями,  атракціони,
традиційні  зимові  спортивні
змагання та конкурси.

Безкоштовно

12. Лебединська
Масляна 2019

10 березня
Сумська область

У програмі святкування:
- театралізоване  дійство
«Масляна  йде,  весну  красну
веде!»;
- конкурси,  ігри,  розваги,
атракціони;
- конкурс  на  кращий  торговий
курінь;
- конкурс «Масляний вареник»;
- спортивний  конкурс  для
витривалих та дужих;
- виступи  кращих  творчих
колективів  та солістів  міського
центру культури та дозвілля.

Безкоштовно

13. LadiesRun! 10 березня
озеро Чеха

м. Суми

LadiesRun - забіг  до свята 8-го
березня!
Пропонуємо  вам  перевірити
свої сили на одній із дистанцій
після  зими,  а  також  чудово
провести  час  в  веселій

Організатори: Race
Project

Реєстрація за
посиланням:

https://goo.gl/forms/Z
HA3oqiYClBTpMr03

https://www.facebook.com/hashtag/ladiesrun
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FZHA3oqiYClBTpMr03%3Ffbclid%3DIwAR0fixADX64RuhAgzJv_rmF65alrIGcxff8l7pOaK2uqpO4YRDWv2oV80AU&h=AT18WiNKLB0PtVJoYFziOWgnbCdAJjA8QG4erQpc4lbHEyFJlM10PlQ2ugNgE89q8zy46e0-44NYfesYZZJqgp1WSQNkcOS4EMUJTfyJO5sqFhuelBRTHFUl7jU1nhduoTKkJ8K7xsuf8wNN49LYgIr51k9MqxNh2a29hkD0MZr8h_1VRrKBFh4SocRSd7b8miLNJ8Vq1mAxseTosTHUyBaUv1_LeHlDaLkyIYflh8oDIqBbOHf0kx6kwEyPx1hCO0b926njFcTZdj9DmCD_rWb2AbyIOyQPE06v1Sc4c_BGVkwzqCIdeldQ-sKKPOW0CN8e4AxnG00D5lFlH7TUlgvio4F3LAB3y7Yh5bB-59xKX-dOt2Sx5zoyqiz9tqyjswkNSHbD01UomJaM5CpWl18WjUQsalrCuRrzNCjVM9vgItLbb_LDptagRNSW7euJWyvpkYRQ0zF7WBFIiZfdcpy8go2WsWngwm0kUDlIgiCzkbJP1WP_A1z7p9NJ7WsGW21OgmBINfH1G39SNdP4MdWvFKrmdDg2GtfeJlDZBhiyVkmBgcGn86ws0-7oN1NvP7w6Ez0HzmIOhRiTOEMuhQlSkNdXMuJthoiQ4hxPEKtDGqzv6_6oenpJZnaWQpyOYqZlBtcdvO-5q-0sCwUsD_wwa5Mp8ixasQlP19KO6vK8M1-43xdd0SqPoWU_YIFhnDLOUv3gN66evNhi0apw3C_mxxoPrQ6rInDvdAAIoF8uUOP8s7zS3iAgEyacesca6SDyTBHX-SLJ8KKzMMf-KYVBcDZr5HTs1zE7yTDRua8DLjf_atAEMCc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FZHA3oqiYClBTpMr03%3Ffbclid%3DIwAR0fixADX64RuhAgzJv_rmF65alrIGcxff8l7pOaK2uqpO4YRDWv2oV80AU&h=AT18WiNKLB0PtVJoYFziOWgnbCdAJjA8QG4erQpc4lbHEyFJlM10PlQ2ugNgE89q8zy46e0-44NYfesYZZJqgp1WSQNkcOS4EMUJTfyJO5sqFhuelBRTHFUl7jU1nhduoTKkJ8K7xsuf8wNN49LYgIr51k9MqxNh2a29hkD0MZr8h_1VRrKBFh4SocRSd7b8miLNJ8Vq1mAxseTosTHUyBaUv1_LeHlDaLkyIYflh8oDIqBbOHf0kx6kwEyPx1hCO0b926njFcTZdj9DmCD_rWb2AbyIOyQPE06v1Sc4c_BGVkwzqCIdeldQ-sKKPOW0CN8e4AxnG00D5lFlH7TUlgvio4F3LAB3y7Yh5bB-59xKX-dOt2Sx5zoyqiz9tqyjswkNSHbD01UomJaM5CpWl18WjUQsalrCuRrzNCjVM9vgItLbb_LDptagRNSW7euJWyvpkYRQ0zF7WBFIiZfdcpy8go2WsWngwm0kUDlIgiCzkbJP1WP_A1z7p9NJ7WsGW21OgmBINfH1G39SNdP4MdWvFKrmdDg2GtfeJlDZBhiyVkmBgcGn86ws0-7oN1NvP7w6Ez0HzmIOhRiTOEMuhQlSkNdXMuJthoiQ4hxPEKtDGqzv6_6oenpJZnaWQpyOYqZlBtcdvO-5q-0sCwUsD_wwa5Mp8ixasQlP19KO6vK8M1-43xdd0SqPoWU_YIFhnDLOUv3gN66evNhi0apw3C_mxxoPrQ6rInDvdAAIoF8uUOP8s7zS3iAgEyacesca6SDyTBHX-SLJ8KKzMMf-KYVBcDZr5HTs1zE7yTDRua8DLjf_atAEMCc
https://www.facebook.com/hashtag/raceproject?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOwlwSone2j_--fHnMlQYxvVsmZ4oKW0SAtQgX961-L4ShjjPGAM_qv1rUhBOSdoZGaiwNhLzNWPULKkfVqmy1ou3h2neef_HvGVRhvW4WkIbNRkY_aA5p08T8H4SHHcPjbjd18iGAPba7V3xdPQaPUeJvujJUfRH3xXMDxBuWavpPbzWf0rvt24NE6WBU_vzCtwaCV3uCZWi8KCY7n0aGmf3b9-OUDOqtn6kILQ_nZVxHwoUT51AD6x06wPSKoMGjKE_DV5yItUOfHX8hFVVXnYIfs1Hj1chHMWsexRJ0SLowar9b5XCS1gO9PHy0-qDeNOF17_dodYtpD6YMW88ay9qGk5W4RClzquHeFNNJxPEIHkAn9SRlsFBhfJU3mlCa1i8nKjwqc2l6bTsXY5ysF7bZWlrd6yw2_xZHKC0FZmy3ZaW4F20kJ0M-5wdadPV287AVPRrRGq5KlyPguWd6ixvK8SLa&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/raceproject?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOwlwSone2j_--fHnMlQYxvVsmZ4oKW0SAtQgX961-L4ShjjPGAM_qv1rUhBOSdoZGaiwNhLzNWPULKkfVqmy1ou3h2neef_HvGVRhvW4WkIbNRkY_aA5p08T8H4SHHcPjbjd18iGAPba7V3xdPQaPUeJvujJUfRH3xXMDxBuWavpPbzWf0rvt24NE6WBU_vzCtwaCV3uCZWi8KCY7n0aGmf3b9-OUDOqtn6kILQ_nZVxHwoUT51AD6x06wPSKoMGjKE_DV5yItUOfHX8hFVVXnYIfs1Hj1chHMWsexRJ0SLowar9b5XCS1gO9PHy0-qDeNOF17_dodYtpD6YMW88ay9qGk5W4RClzquHeFNNJxPEIHkAn9SRlsFBhfJU3mlCa1i8nKjwqc2l6bTsXY5ysF7bZWlrd6yw2_xZHKC0FZmy3ZaW4F20kJ0M-5wdadPV287AVPRrRGq5KlyPguWd6ixvK8SLa&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/ladiesrun


компанії!  
Забіг  обслуговується
електронною  системою
хронометражу!
Запрошуємо, як чоловіків так і
жінок!
Дистанції:  3 км особисто, 3 км
парою,  та  9  км  особисто!
Вартість  реєстрації
(оплачується  на  місці):  
13.02  -  28.02  -  50  грн
01.03  -  07.03  -  75  грн
в день старту - 100 грн

14. Всеукраїнський
фестиваль

«Чехов фест»

з 14 по 26
березня
м. Суми

Всеукраїнський  театральний
фестиваль, який пройде всьоме
у місті  Суми за участі  відомих
театральних  колективів  та
акторів України.

100-380 грн

15. Фотовиставка
«Смаки

Сумщини»

16 березня
14:00

Міський Палац
культури

м. Чернігів

Завітайте  на  фотовиставку
«Смаки Сумщини» до Міського
Палацу  культури.
Художні образи фруктів, ягід та
інших  плодів  сумської  землі
створять  Вам  гарний  весняний
настрій.
Спокусливі  натюрморти,
подарують  естетичну  насолоду
щирим  гурманам  та
поціновувачам  розмаїття
смаків.
Кольорові  фотороботи  будуть
супроводжуватися  музичними
творами  від  класики  до
сучасного джазу у віртуозному
виконанні оркестром Головного
управління  Національної
поліції  в  Сумській  області.
Для  гостей  офіційної  частини
відкриття  виставки  ми
підготували  гастрономічну
дегустацію  продуктів  та
медових  напоїв,  які
виробляються  в  Сумській
області.
Захід  проводиться  в  рамках
«Днів  Сумщини»  та
відзначення  80-ї  річниці
утворення  Сумської  області  у
2019 році.

Безкоштовно

16. Виставка-
продаж голубів,
птахів, кролів та

16 березня
08:00

м. Лбедин

Виставка-продаж  голубів,
птахів,  кролів,  домашніх
улюбленців.  Також

Довідки 
за тел.: 0954791983

https://www.facebook.com/Chekhovfestua/?__tn__=K-R&eid=ARBF8NitgfyEe-CR6fGlJ-vD_QTjQXQ2dASEmzvknBZGsmLHWHNz5Den1GtJlh3Gox2ho7avbCgqhXmB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAd9YTht919KDD9nhhzL2rVv-lVaZ2QEu-6CasIkBSdrP9ZCsiw_oOebUSRGALOO7lLCB35H0h-4FDvkBJHgtiTjcAHyXmpDz-2CXPr3Tl0rek7hQGsoNnc6v-N4EYKkQbRzojwmngQWD6vPbi96zW_gRpUc0DSQ89GDMrOaleK5hyu4jBEO99E3hha35f3lTRfc9hhtxIADtDDQdC2CKDG63JbkBkNhy64DZ7Z7NpK5689_fQ5EOc93qeZaXiKT8YJ31irZu5VaiKp5u4Hrtov6QZceRXplbb235t8RR5gPaEbbgM943dQTaoa4yi4u2ZyCsEis5Zs1cTJwzQ6cxQ


домашніх
улюбленців

запрошуються  бджолярі  та
майстри  хенд-мейду.
Запрошуємо  відвідати  та
прийняти участь у виставці всіх
бажаючих.

17. Районний
фестиваль

творчо-обдарова-
ної молоді «На

крилах
молодості»

22 березня
Лебединський

РБК

Активізація творчих здібностей
молоді, популяризація народної
та української   естрадної  пісні,
сучасної  та  народної
хореографії,  декоративно-
прикладного  мистецтва  для
закріплення творчих стосунків

Безкоштовно

18. «Жовта шашка» 22 березня
міський

аеродром 
м. Глухів

До  Дня  таксиста  відбудеться
автопробіг,  змагання  в
номінації  «Найкомфортніше
авто»,  «Найгучніша  музика»,
«Краща  реклама  фірми»,
«Кращий водій»

Безкоштовно

19. Районний
фестиваль

театральних
колективів

«Театральна
веселка»

22 березня
Глухівський

районний
будинок
культури

Фестиваль  самодіяльних
театральних колективів району,
метою  якого  є  популяризація
драматич-ного мистецтва

Безкоштовно

20. Районний
фестиваль

творчо-
обдарованої
молоді «На

крилах
молодості»

22 березня
Лебединський

районний
будинок
культури

Активізація творчих здібностей
молоді, популяризація народної
та української   естрадної  пісні,
сучасної  та  народної
хореографії,  декоративно-
прикладного  мистецтва  для
закріплення творчих стосунків

Безкоштовно

21. Районний
відкритий

конкурс юних
виконавців

«Первоцвіт»

Березень 
м. Білопілля

Головною  метою  Конкурсу  є
виявлення музичнообдарованої
молоді  та  талановитих
викладачів,  підвищення
виконавського  рівня  та  обмін
досвідом  творчої  діяльності.  У
Конкурсі  можуть  брати  участь
учні  початкових  мистецьких
навчальних  закладів  музичних
студій  при  позашкільних
загальноосвітніх  закладах  та
інших  закладів  естетичного
виховання

Безкоштовно

22. Районний огляд-
конкурс

драматичних
колективів

«Театральна
весна»

Березень
Липоводолинськ

ий районний
будинок
культури

Популяризація  та  сприяння
розвитку  театрального
мистецтва в районі, розширення
культурних  та  інформаційних
зв’язків  між  творчими
колективами району, виявлення
режисерських  інновацій.
Орієнтовна  кількість  учасників

Безкоштовно



–  10  аматорських  колективів
району  (60  осіб).  Орієнтовна
кількість глядачів – 100 осіб

23. Художня
виставка

«Весняний
капіж»

Березень 
Шосткинський

міський
краєзнавчий

музей

Виставка  картин  місцевих
художників 

Дорослий – 6,00 грн.,
Дитячий – 3,00 грн.

24. Виставка
«Українська
хустка. Від

минулого до
сьогодення»

березень-
квітень,

Глухівський
міський

краєзнавчий
музей

Етновиставка,  що  розповідає
про  історію  українських
жіночих  головних  уборів  та
традиції  їх  використання  в
побуті 

Дорослий -10 грн.,
Дитячий – 5 грн.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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