
План основних заходів
з відзначення в області Дня Державного Прапора України 

та 23-ї річниці незалежності України
Дата Назва заходу Місце та час проведення

12 серпня Мистецький захід із серії  «Святині  Сумщини» на тему 
«Відреставровані шедеври: явлення Августовської ікони 
Божої матері»

Сумський обласний 
художній музей  ім. 
Н.Онацького

13 серпня День музею у приміському таборі  літнього відпочинку 
«Зоряний».  Виставка  з  фондів  музею  «Народне 
мистецтво Сумщини». Майстер-клас з витинанки.

Сумський обласний 
художній музей ім. 
Н.Онацького

13-15 
серпня 

Відкриті  обласні  змагання  з  літнього  біатлону  пам’яті 
майстра спорту України міжнародного класу Р.Звонкова

м. Суми, НСБ «Динамо»

15 серпня Обласне  патріотичне  свято  «Вишивана  моя 
Україна!»

місто Білопілля

16 серпня
18:00

Сольний концерт заслуженого артиста України Леоніда 
Матвієнка  з  програмою  «Живу  для  Вас  з  любов’ю  в 
серці», присвячений Дню незалежності України

Сумська обласна філармонія

18 серпня Просвітницькі години «Наш стяг у золоті й блакиті» до 
Дня  Державного  Прапора  України.  «Моя  країна  – 
Україна» до Дня незалежності України

Дитячий заклад санаторного 
типу «Ровесник» 

18-26 
серпня

Книжкові  виставки  та  тематичні  полички: «Наша 
незалежна  українська  держава»; «Наша  країна  –  рідна 
Україна. 23 серпня День Державного Прапора. 24 серпня 
День  незалежності»; «Хай буде  вільна  Україна,  на  всі 
віки, на всі часи»

Сумська обласна дитяча 
бібліотека 
ім. М.Островського

20 серпня
10:00

Літературно-мистецька гра «Моя Україна» Сумська обласна дитяча 
бібліотека ім. 
М.Островського 

20 серпня
11:00

Літературно-музичний вечір  «Живи Україно,  живи для 
краси, для сили, для правди, для волі!...»

Сумський обласний 
клінічний госпіталь для 
інвалідів Вітчизняної війни

21 серпня Урочисте  зібрання  представників  міст  і  районів 
області  та  тематична  концертна  програма  «З 
любов’ю  до  України»,  присвячена  23-ій  річниці 
незалежності України

Сумський обласний 
академічний театр драми 
та музичної комедії  
ім. М.С.Щепкіна

21 серпня Виставка  кращих  професійних  та  аматорських  робіт 
майстрів народної творчості «Барви Сумщини»

Сумський обласний 
академічний театр драми та 
музичної комедії 
ім. М.С.Щепкіна

З 21 серпня Книжкові виставки:
«Цвітуть, неначе квіти волі, знамена жовто-голубі»;
«Ти одна і неподільна, Україна моя вільна»;
«Ти будеш жити, Україно, країна щастя і добра»

Сумська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека

21-22 
серпня

XXIV Всеукраїнський сільський фестиваль мистецтв 
«Боромля – 2014» 

місто Тростянець

З 22 серпня Виставка  «Кошовий  отаман  
П.І. Калнишевський – легендарна постать в українській 
історії»

Сумський обласний 
краєзнавчий музей

22 серпня Година спілкування «Історія української державності» Сумська обласна дитяча 
бібліотека ім. 
М.Островського



22 серпня, 
10:00

Тематична  виставка  архівних  документів  до  Дня 
Державного  Прапора  України  та  23-ї  річниці 
незалежності України

Державний архів Сумської 
області,вул. Садова, 49, 
читальний зал 

23 серпня
18:00

Концерт  органної  музики  у  виконанні  заслуженого 
артиста  України  Михайла  Чичеріна  з  програмою 
«Музичні  роздуми»,  присвячений  Дню  незалежності 
України

Сумська обласна філармонія

23 серпня 
9:15

Проходження  керівників  області  та  міста, 
громадськості з Державним Прапором. 
Акція «Україні слава – прапору честь!»

пл. Незалежності –  
вул. Героїв Сталінграду – 
фонтан «Садко» 

23 серпня 
10:00

Урочисте  підняття  Державного  Прапора  України 
«Два кольори у прапорі злились!»

фонтан «Садко» 

23 серпня 
12:00

Благодійний концерт Сумська обласна філармонія 

23-24 
серпня

Обласний  шаховий  турнір,  присвячений  Дню 
незалежності України

м. Суми, шахово-шашковий 
клуб «Інтелект» СумДУ  

23-24 
серпня

Відкритий  чемпіонат  України  з  лижеролерів  серед 
ветеранів, присвячений Дню незалежності України

м. Суми (район аеропорту)

24 – 28 
серпня 

Відкритий турнір з футболу серед юнаків «Золота осінь» КЗ «СО ДЮСШ 
«Футбольний центр «Барса»

24 серпня З  нагоди  Дня  незалежності  України  день  відкритих 
дверей  у  Сумському обласному краєзнавчому музеї та 
Сумському  обласному  художньому  музеї ім. 
Н.Онацького

Сумський обласний 
краєзнавчий та художній 
музей

24 серпня 
09:00 – 
15:00

Інформаційно-патріотичний проект «Слобожаночка» сквер біля Альтанки

24 серпня 
з 09:00

Презентація громадських організацій вул. Соборна

24 серпня 
10:00

Піша  хода  та  урочисте  покладання  квітів  до 
пам’ятника Т.Г.Шевченку, урочистий мітинг «Уклін 
тобі наш, ненько-Україно!» 

сквер Т.Г.Шевченка

24 серпня 
10:30 

Концертна програма «Барви рідного міста» сквер Т.Г.Шевченка 

24 серпня 
12:00

Проведення святкової розважальної програми «Ми діти 
твої, Україно!» 

дитячий парк «Казка»

24 серпня
12:00

Благодійний  концерт  творчих  колективів  та  окремих 
виконавців  філармонії,  присвячений  Дню  незалежності 
України

Сумська обласна філармонія

24 серпня 
17:00

Концерт  духової  музики  «Одна  любов  у  мене  – 
Україна!»

м. Суми, Альтанка

24 серпня 
17:00 – 
18:00

Святкова молодіжна акція «Україна – це я» («парад 
вишиванок», флеш-моб, конкурсна програма тощо)

вул. Соборна – Театральна 
площа

24 серпня 
18:00

Святкова  програма  «Суми  –  за  єдність,  злагоду  та 
мир в Україні!»

Театральна площа

24 серпня
18:00

Обласна культурно-просвітницька акція 
«МИ – УКРАЇНЦІ»

місто Глухів


