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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Реалізації проектів та проведення заходів  відділу міської ради у справах молоді та спорту на  2020 рік  

№ 

з/п 

Назва проекту або заходу Нормативно - 

правові акти 

Відповідальний за  проведення заходу  Строк проведення 

заходу 

1. Освітньо-виховні:  

Закон України № 

375-17 від 

01.08.2016 Про 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей 

Закон України 

№2998-12 від 

01.01.2017 Про 

сприяння 

соціального 

становленню та 

розвитку молоді в 

Україні 

 

 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

12.10.2011 №1049 

(зі змінами) 

 

Наказ М 

міністерстві 

молоді та спорту 

  

1.1 Тренінг-семінар Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

активісти 

Січень  

1.2 Організація пізнавального  виїзду 

для дітей з особливими потребами 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

БФ «Серця любові», БФ «Відень» 

Березень  

1.3 Організація благодійної акції 

«Пасхальне диво» 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

БФ «Серця любові», БФ «Відень», БФ «Крила 

Надій» 

Квітень   

1.4 Велодень Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

Конотопський вело клуб 

Травень  

1.5 Проведення прийомки заміських 

таборів 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

відділ освіти  

Травень  

1.6 Риболовецький турнір «Воблер Ок» Відділ міської ради у справах молоді та спорту Липень  

1.7 Велораллі  Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

Конотопський вело клуб 

Липень  

1.8 Змагання з паркур/фрірану  Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

міська команда з паркуру 

Червень 

1.9 Молодіжний сплав для кращих 

активістів 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

міський центр соціальних служб для сімї дітей та 

молоді, служба у справах дітей,   

Серпень 

1.10 Велозаїзд до дня незалежності Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

Конотопський вело клуб 

Серпень   

1.11 Вишкіл для молоді міста Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

активісти 

Жовтень  

1.12 Фестиваль вуличних видів спорту  Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

активісти 

Жовтень  



1.13 Відкриття ,закриття мотосезону в 

місті  

України від 

03.03.2016 №808  

 

 

 

Указ Президента 

України 

№580/2015 від 

13.10.2015 Про 

стратегію 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

та молоді на 

2016-2020 роки 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

мотоспілка «Дикі коні» 

Жовтень 

1.14 Зустріч Аніме спільноти  Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

аніме спільнота міста  

Січень  

2. Культурологічні: 

2.1 Українські вечорниці Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

відділ освіти, ВНЗ, ДПТНЗ, 

Січень  

2.2 Кохання з першого погляду Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

відділ освіти, ВНЗ, ДПТНЗ, 

Лютий  

2.3 День краси   Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

відділ освіти, ВНЗ, ДПТНЗ, 

Березень  

2.4 Вишкіл пам’яті  

воїнів-добровольців 

А.Кривича та М. Сусло   

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

відділ освіти, ВНЗ, ДПТНЗ, 

Квітень  

2.5 Міський  фестиваль молодіжної  

творчості «Студентська весна» 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

відділ освіти, ВНЗ, ДПТНЗ, 

Квітень   

2.6 Фестиваль патріотичної пісні 

«Від серця до серця» 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

відділ освіти, ВНЗ, ДПТНЗ, 

Квітень  

2.7 Проведення фінального концерту 

акції «Серце до серця» 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

відділ освіти, ВНЗ, ДПТНЗ,  

Травень  

2.8 День вуличної музики Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

відділ освіти, ВНЗ, ДПТНЗ, 

Травень – червень  

2.9 Узвар фестиваль Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

відділ освіти, ВНЗ, ДПТНЗ, 

Червень  

2.10 Рок-фестиваль з нагоди Дня молоді Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

активісти 

Червень  

2.11 Проведення концерту з нагоди 

відзначення Дня молоді 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

активісти 

Червень  

2.12 Фестиваль електронної музики  Червень  

2.13 Графіті фестиваль  Відділ міської ради у справах молоді та спорту,  Вересень 

2.14 Конкурсна програма до Дня 

Студента «Кращий студент року»  

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

активісти 

Жовтень  

2.15 Фестиваль для дітей-інвалідів Відділ міської ради у справах молоді та спорту, Жовтень  



«Сяйво Надій» БФ «Сяйво надій», БВ «Відень», інтерн6ати 

міста 

2.16 Концертна програма моя весна Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

ВНЗ, ДПТНЗ, 

Березень  

3. Інформаційно-просвітницькі:    

3.1 Проведення туристичного походу 

для дітей з обмеженими фізичними 

можливостями 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

БФ «Сяйво надій», БВ «Відень», інтерн6ати 

міста 

Червень  

3.2 Фотосушка  Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

ВНЗ  

Липень 

3.3 Тренінгова програма для молоді 

міста  

Відділ міської ради у справах молоді та спорту, Жовтень  

3.4 Туристичний сплав  Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

ВНЗ та ДПТНЗ міста, Громадські організації 

Червень  

4. Експертно-аналітичні:   

4.1 Змагання з кіберспорту  Відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

ВНЗ та ДПТНЗ міста, Громадські організації 

Червень   

Всього: 150 000 грн.   

 

Начальник відділу міської ради  у справах молоді та спорту                                                   О. КАЧУРА 


