
План заходів на червень 2019 року

№
з/п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Міський
фестиваль

вуличної музики
«Березовський

Street Fest»

1 червня
Глухівська

школа мистецтв
ім. Максима

Березовського

Заключний  гала-концерт
«Калейдоскоп дитячих мрій» в
рамках  проведення  міського
фестивалю  вуличної  музики
«Березовський  Street  Fest»  за
участю  викладачів  та  учнів
Глухівської  школи  мистецтв
ім.  Максима  Березовського,
присвяченого  Міжнародному
дню захисту тварин

Безкоштовно

2. Квест-екскурсія
«Шевченко та
Лебединський
край» до 160-ї
річниці від дня

перебування
Т.Г.Шевченка на
Лебединщині в

родині
Хрущових та

Залеських. 

5 червня
с. Ворожба

Лебединський
район

Ознайомлення  з   історико-
культурною  спадщиною,
пов’язаною з іменем Великого
Кобзаря, з його творами, що є
невичерпним  джерелом  у
вихованні нових національно-
свідомих поколінь української
молоді. 
Відвідання  музейної
експозицій  районного
краєзнавчого  та  громадського
музею Ворожбянського НВК ,
будинку  Залеських  та
садибного  комплексу
Хрущових у с. Лифино.

Безкоштовно

3. Заходи до 99-
річниці з дня
народження
льотчика аса

І.М.Кожедуба

8 червня
м. Шостка

Літературно-мистецьке  свято
за  участю  курсантів
Харківського  університету
Повітряних Сил України імені
Івана Кожедуба

Безкоштовно

4. Фестиваль
"Sumy Energy

Fest"

8 червня
театральна

площа
м. Суми

Відкриваємо  літній  сезон
шаленою  енергією!
Sumy  Energy  Fest  -  то  є
сучасно, молодіжно, енергійно
та  екологічо!
Наш  фест  спрямований  на
просування  ідей  сталого
розвитку  в  місті  Суми  та
об'єднання  громади  нашого
міста  через  музику  та
мистецтво.  
Приходь  на  фест  та
заряджайся енергією!

Безкоштовно

5. Свято
«Віншуємо

суницю – першу
ягоду-царицю»

   8 червня
с. Малий Самбір
Конотопський

район

Свято,  яке  збирає  не  лише
любителів цієї солодкої ягоди,
а  й  справжніх  поціновувачів
українського  народного

Безкоштовно



мистецтва.  Гостей  свята
чекають:  цікаві  конкурси  та
вікторини,  лотереї,  спортивні
змагання серед різних вікових
категорій,  святкова  торгівля.
Працюють дитячі розважальні
майданчики,  містечко
майстрів,  історико-
етнографічний  музей.  Свято
прикрашає  яскрава  концертна
програма  під  час  якої  свої
музичні  привітання  дарують
кращі  пісенні  колективи
Конотопщини!

6. Фестиваль
«Стрекоза 2019»

8-9 червня Програма передбачає змагання
з:
- орієнтування на місцевості;
- рафтингу;
- туристичної смуги 
перешкод;
- перетягування канату;
- дитячої смуги перешкод.

Безкоштовно

7. Фестиваль
«Друг з

Притулку»

9 травня
Центральний

міський парк ім.
І.М.Кожедуба

м.Суми

Фестиваль  пухнастих  друзів
Сумського товариства захисту
тварин.
Під  опікою  волонтерів
знаходиться  найбільший  у
місті центр перетримки собак. 
Наразі  їх  більше  двохсот.
Аби  прилаштувати  тварин  у
родини, СТЗТ  
проводить  щорічний  фест
«Друг з притулку»,  де беруть
участь  понад  40  тварин  з
притулку.  
Приєднуйтесь,  приводьте
друзів!
На  гостей  чекає  багато
цікавинок  та  гарантовано
веселий настрій.

Безкоштовно

8. Фестиваль
народних
ремесел в

рамках
відкриття етно-

садиби в с.
Слоут

15 червня
с. Слоут

Глухівський
район

Відкриття  етно-садиби  -
культурологічного  центру
парку  дозвілля  і  відпочинку,
майстер  класи  народних
умільців Сумщини

Безкоштовно

9. Форум «Роль
МСБ у

розвитку
фестивального

туризму на

20 червня
Конгрес-центр

СумДУ

Запрошуємо  до  участі  малий
та  середній  бізнес,  який
організовує  фестивалі  та
обслуговує  їх  відвідувачів:
фестивальні  агенції,

Реєстрація обов’язкова
за посиланням: 

https://
form.jotformeu.com/

91532815417356

https://www.facebook.com/congress.center.sumdu/?eid=ARAqQa0DR7DzrzBDOSAUz29fGxmdlIzrzYYdmjOZoBspbFhY6EpwTMyE-IxxWgEOz08oS-CXBw6EYp6W
https://www.facebook.com/congress.center.sumdu/?eid=ARAqQa0DR7DzrzBDOSAUz29fGxmdlIzrzYYdmjOZoBspbFhY6EpwTMyE-IxxWgEOz08oS-CXBw6EYp6W


Сумщині» туроператори,  турагенти,
готельно-ресторанний  бізнес,
майстри  народних  ремесел,
виробники сувенірів, власники
зелених садиб і т. д.

Контактний тел.:
0502470204

10. Свято Купайла 21 червня
17:30

Зелений Гай

День літнього Сонцестояння -
Купайла  -  традиційне
українське  свято.  Згідно
старовинному календарю воно
припадає  на  ніч  з  21  на  22
червня  -  найкоротшу  та
наймістичнішу  ніч  у  році.
Кажуть,  у  цю  ніч  можна
зустріти біля річки Русалоньку
чи то Водяного, а блукаючи по
лісу  у  пошуках  Цвіту
Папороті зіткнутися з Мавкою
чи  Лісовим.  Проте
найголовніше  можна  зустріти
свою  Долю!
Вирушай на пошуки пригод з
друзями!

Организатори:
Сумська обласна

організація "Молодий
Народний Рух"

11. Всеукраїнський
ленд-арт

симпозіум
«Простір

покордоння»

21 червеня-1
липня

с. Могриця
Сумський район

Проект  мистецтва  довкілля
спрямований  на  розвиток
діалогу  людини  з  довкіллям,
творчої  співпраці  митців
різних поколінь і регіонів.

Організатори: 
ГО «Простір

прикордоння»
тел.:0997445144

12. 3rd Mohrytsia
Eco-trail 2019

23 червня
с. Могриця

Сумський район

У  червні  2019  року  втретє  на
Сумщині  відбудеться
унікальний  в  своєму  роді
екологічний  трейл.  Захід
пройде  в  с.  Могриця,  яке
знаходиться  на  правому березі
р.  Псел.  Вся  траса  буде
пролягати  в  ботанічному
заказнику «Бабин Яр». Поблизу
села  є  крейдяні  та  вапняні
кар’єри  з  обпалювальними
печами,  поблизу  виявлена
значна  кількість
палеонтологічних  знахідок.
ІІІ  Mohrytsia  Eko-trail  –  відчуй
красу  перлини  Сумщини  з
нами.

Організатори: Race
Project

тел.: 063 387 02 94 
Реєстрація:

https://sportevent.com.u
a/events/mohrutsia2019/

13. ХVІІІ
Міжнародний 

фестиваль
духової музики

«Сурми
України»

26-28 червня
м. Суми

26 червня 2019 року
17.00 – презентація іноземних
колективів;
до  18.00  –  заїзд  духових
оркестрів України

27 червня 2019 року
09.00  –  13.30  –  генеральна

Безкоштовно

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsportevent.com.ua%2Fevents%2Fmohrutsia2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qr_7U9Vx0WOR50vkt7ROA-llwjtuSSzoPMcAZxEVTkAXpI87ZgoQ_G90&h=AT0Y6FWqqIhA2t3zlY92pm_AJYUiTQG0-Z5pf4ydYQ2LLxE7vUCuaUMHzLkobpMDvd9dQTzZ7ushpw4l4-xS-wHQFlV888U_EWszx--3t8FL1kFyMgjaGGkClyTu8NnPd1UuC_7Im-AIWFn6ptBhaAB5fhwQUMj1u2qNXfIVfx_DgQk0Zjat9Dt6q1m2WHQKXrCWGKxHhBrT0fX0R0V13rUhNls6otr6JiLYEfntxjjvwrK4wRY_cExp3zkWAHJZ3Ob7WV4c7-HJ2UK1Yv2udBNy-HQMTXriF-LU7Vsc2Af_wq_TqU00BoZnkW4OBE6GqDxsUiHqigWF8UxylKIui17P6bm7Ph2MLBTdE4WzbsdL16qEXYNwHMVOFhBcVpINEBFh9j_QPR4YKwdzTVwFFFkv84QNjTSCNsU8a5buiFBDAdAiJBw9zENj6gkDd-2oPxqN10-KrKGqe0APwAD9W8C8hOWu98XbyjMyfb5DWNF6QCnySfyiaquJ3xWRIQxdiFoyckf7V9TJSsCZ81CuU_m2fEGga8KY5ydHYKUCZI-mOn_rQnGPelBpfFRMic5T2w2gEOcI8o2TcdGPbUzFHJYCQ7LT3YJRpdH5zrFAAV7VGnwnUJApgPRhK3xleOst9e9IBrP4LdUPC3lyUgL2gHDsy-pXn8FcWNQ-nBDg0ytabHAeXvpgFi_aUPW1X0Evd5nOHko5U_XzYw6HKaeGAFBg-Z9SoOt2e1Ld0MxZMOeseVTZ6JE4UYuiUKqCx4_Ac5vOhfdcyvl_P3ehPFpC7hCMRx9g9VtAKyLop95CyVP4XeO63Xo-EA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsportevent.com.ua%2Fevents%2Fmohrutsia2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qr_7U9Vx0WOR50vkt7ROA-llwjtuSSzoPMcAZxEVTkAXpI87ZgoQ_G90&h=AT0Y6FWqqIhA2t3zlY92pm_AJYUiTQG0-Z5pf4ydYQ2LLxE7vUCuaUMHzLkobpMDvd9dQTzZ7ushpw4l4-xS-wHQFlV888U_EWszx--3t8FL1kFyMgjaGGkClyTu8NnPd1UuC_7Im-AIWFn6ptBhaAB5fhwQUMj1u2qNXfIVfx_DgQk0Zjat9Dt6q1m2WHQKXrCWGKxHhBrT0fX0R0V13rUhNls6otr6JiLYEfntxjjvwrK4wRY_cExp3zkWAHJZ3Ob7WV4c7-HJ2UK1Yv2udBNy-HQMTXriF-LU7Vsc2Af_wq_TqU00BoZnkW4OBE6GqDxsUiHqigWF8UxylKIui17P6bm7Ph2MLBTdE4WzbsdL16qEXYNwHMVOFhBcVpINEBFh9j_QPR4YKwdzTVwFFFkv84QNjTSCNsU8a5buiFBDAdAiJBw9zENj6gkDd-2oPxqN10-KrKGqe0APwAD9W8C8hOWu98XbyjMyfb5DWNF6QCnySfyiaquJ3xWRIQxdiFoyckf7V9TJSsCZ81CuU_m2fEGga8KY5ydHYKUCZI-mOn_rQnGPelBpfFRMic5T2w2gEOcI8o2TcdGPbUzFHJYCQ7LT3YJRpdH5zrFAAV7VGnwnUJApgPRhK3xleOst9e9IBrP4LdUPC3lyUgL2gHDsy-pXn8FcWNQ-nBDg0ytabHAeXvpgFi_aUPW1X0Evd5nOHko5U_XzYw6HKaeGAFBg-Z9SoOt2e1Ld0MxZMOeseVTZ6JE4UYuiUKqCx4_Ac5vOhfdcyvl_P3ehPFpC7hCMRx9g9VtAKyLop95CyVP4XeO63Xo-EA
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARBOr53oEfiv2lqkMonc6TCUnsLGgytZ_oFktgtUS3lFh9USRMmPLiCwJDvjdOngosrGYsIz2-HI3VgV
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARBOr53oEfiv2lqkMonc6TCUnsLGgytZ_oFktgtUS3lFh9USRMmPLiCwJDvjdOngosrGYsIz2-HI3VgV


репетиція  всіх  оркестрів  по
відкриттю  та  закриттю
фестивалю;
18.00  –  урочисте  відкриття
фестивалю та шоу оркестрів

28 червня 2019 року
10.00  –  заходи  з  нагоди
відзначення  Дня  Конституції
України;
10.30  –  марш-парад  оркестрів;
12.00  та  16.30  –  концерти
оркестрів  на  майданчиках
міста;
19.00 – гала-концерт та
урочисте закриття фестивалю 

14. День конституції
України «Живи
та міцній, наша
рідна Державо»

27 червня
Великописарівсь

кий 
районний
будинок
культури

Урочистості,  святковий
концерт. Кожен  бажаючий
може відвідати

Безкоштовно

15. Районне,
культурно-
мистецьке,

театралізоване,
спортивно-

оздоровче свято
«Козацькі
розваги»,

присвячене Дню
Конституції

України та Дню
молоді

27 червня
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

16. Історичний
фестиваль

«Конотопська
битва-2019»

29 червня
с. Шаповалівка

Фестиваль  з  нагоди
відзначення  360-ї  річниці
перемоги  війська  під
проводом  гетьмана  України
Івана  Виговського  у
Конотопській битві 1659 року.
У  рамках  фестивалю
заплановано  проведення
історичної реконструкції бою,
виставок  майстрів
декоративно-ужиткового
мистецтва,  екскурсій,
концертів,  науково-
практичних конференцій

Безкоштовно

17. Кінофестиваль
Відкрита ніч в

Сумах

29 червня
21:00

Дворик на
Кузнечній

Відкрита  ніч  –  фестиваль,
покликаний  відкривати  нові
українські  імена  у  галузі
кінематографу  та

Безкоштовно



м. Суми телевізійного виробництва. 
22  рік  поспіль  справжні
кіномани  збираються
наприкінці  червня  просто
неба,  щоб  долучитись  до
останніх новинок, підтримати
одне  одного  та  похвалитися
фільмами врожаю останнього
року.
Фестиваль  «Відкрита  ніч»
проходить  під  девізом:  «Ми.
Для нас. Про себе.»

18. Фестиваль
історичної

реконструкції
«Стара фортеця»
Подорож крізь

століття»

29-30 червня
м. Тростянець

Протягом двох червневих днів
містоТростянець  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
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.

Від 100 грн.

19. Всеукраїнськи
й фестиваль
вогняного

мистецтва «the
Vognyk»

29-30  червня
Центральний

міський парк ім.
І.М.Кожедуба

м.Суми

Всеукраїнський  фестиваль
вогняного  мистецтва  "the
VOGNYK"  -  це  феєричне  та
захоплююче  дійство,  що
відбудеться в місті Суми 29-30
червня.
Конкурси,  майстеркласи,
батли,  соло  та  командні
виступи,  все  це  наповнить
атмосферою  та  незабутніми
емоціями  всіх  учасників  та
гостей  фестивалю.  
Запрошуємо всіх:  майстрів  та
початківців,  артистів  та
гостей,  хлопців  та  дівчат.
Буде ГАРЯЧЕ!

Організатори:
Сумський міський

центр дозвілля молоді

20. День молоді
«Квітуй у пісні й
добрих справах,

чарівна
молодість моя»»

30 червня
центральна

площа
смт. Велика
Писарівка

Урочистості,  святковий
концерт. Кожен  бажаючий
може відвідати

Безкоштовно



21. Обласний
фестиваль-

конкурс
національно-

патріотичного
спрямування
«Терен-фест»

30 червня
смт. Терни

Фестиваль-конкурс  серед
юнацьких  та  дорослих
колективів  окремих
виконавців  міст,  районів  та
об’єднаних  територіальних
громад Сумської області

Безкоштовно

22. Районний
дитячий

фестиваль
народної
творчості

талантів «Барви
дитинства»

червень
Липоводолинськ

ий районний
будинок
культури

Виявлення та підтримка юних
талановитих  виконавців
району,  створення  умов  для
підвищення їх виконавської та
сценічної  майстерності,
популяризація  дитячої
творчості.  Орієнтовна
кількість  учасників  –  40
колективів  та  окремих
виконавців  за  різними
номінаціями.  Кількість
глядачів -  до 200 осіб

Безкоштовно

23. Обласне свято
родинної

творчості «Роде
наш красний»

Червень
Липоводолинськ

ий районний
будинок
культури

Вшанування  кращих  творчих
родинних  колективів  області,
сприяння  зміцненню
родинних  стосунків.
Орієнтовна  кількість
учасників – 20 творчих родин
області (100 осіб)

Безкоштовно

24. Районний
молодіжний
спортивно–

туристичний зліт
«Ми - патріоти

України»

Червень 2019
м. Білопілля

У туристичному зльоті беруть
участь  команди  з  сільських
рад,  підприємств,  установ,
організацій  району.  В
програмі туристичного зльоту:
конкурс  на  кращу  візитівку
команди,  конкурс  дизайнерів-
модельєрів  «Ukrainian Fashion
Week»,  конкурс  на  кращий
туристичний  кубок,  на
оригінальну  страву
української  кухні  «Ситий
пан»,  конкурс  туристичних
танів  «Українська  хата»,
туристичні  змагання,
естафети,  пейнтбол,
спортивно-масові  змагання,
святкова дискотека.

Безкоштовно

25. Обласний
фестиваль

духової музики
«Чарівна мідь

оркестрів»

Червень
смт Краснопілля

Урочиста  хода  учасників
обласного  фестивалю духової
музики,  відкриття  фестивалю,
фестивальна  програма
духових оркестрів – учасників
обласного фестивалю.

Безкоштовно

26. Районний
фестиваль

Червень,
м. Путивль Сприяння  популяризації

Безкоштовно



дитячої пісні
«Дзвіночки

Путивльщини»
дитячої  пісенної  творчості,
закладів  освіти  району  по
розвитку  дитячого  співу,
виявлення  обдарованих  дітей
та підлітків
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