
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

02 липня – 08 липня 2018 року  
понеділк вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

02 липня 
 

 

03 липня 
  

 

 

04 липня 
 

05 липня 
 

06 липня 
  

 

07 липня 
 

08 липня 
 

 

 

Визначні дні,свята: 

 

Міжнародний день 

спортивного 

журналіста 

Визначні дні, свята: 

 

День Національної 

поліції України  

 

День судового 

експерта 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

поцілунків 

Визначні дні, свята: 

 

День пророка Іоанна 

Хрестителя. Свято 

Івана Купала 

 

День працівника 

природно-заповідної 

справи 

 

 

Визначні дні, 

свята: 

 

День родини 

 

День рибалки 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Зала засідань (ІІ 

повер) 

9:00 – Засідання 

виконавчого 

комітету ІМР 

 

09:00 – 12:00 - 

прийом громадян з 

особистих питань,  

керуючий 

справами –  

Негреша Д.М. 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

  

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -

прийом громадян з 

особистих питань, 

секретар міської 

ради  – Попсуй А.В 

 

Актова зала 

09:00-Засідання 53 

сесія Ірпінської 

міської ради. 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

08:30 -11:30 -прийом 

громадян з 

особистих питань, 

міський голова  – 

Карплюк В.А 

 

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 

Cемко Н.Г 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 

особистих питань,  

заступник міського 

голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 

Cемко Н.Г 

 

Водойма по вул. 

Покровська (СМУ) 

16:00 -00:00 

Святкування Івана 

Купала 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського «Ірпінь 

і ірпінці» до Дня 

молоді 

 

Парк В.Правика 

19:00- «Музика моєї 

душі» 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського 

«Ірпінь і ірпінці» до 

Дня молоді 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 



 

Актова зала 

14:00-Вручення 

подяк авторам 

проектів-

переможців 

Громадського 

бюджету м. Ірпінь 

на 2019 рік 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка 

живопису 

Владислава 

Задворського 

«Ірпінь і ірпінці» 

до Дня молоді 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

орієнтир «Є  

Конституція і є 

міцна держава» 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського 

«Ірпінь і ірпінці» до 

Дня молоді 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка – орієнтир 

«Є  Конституція і є 

міцна держава» 

. 

 

 

 

 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського «Ірпінь 

і ірпінці» до Дня 

молоді 

 

 

 

 

 

Задворського 

«Ірпінь і ірпінці» 

до Дня молоді  

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «Все 

починається з 

добра, все 

починається з 

любові» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського «Ірпінь 

і ірпінці» до Дня 

молоді 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «Все 

починається з добра, 

все починається з 

любові» 

 

 

 

 

 

Сольний концерт 

заслуженого артиста 

України, соліста 

заслуженого 

академічного 

Ансамблю пісні і 

танцю Збройних сил 

України, соліста 

Національної 

філармонії України 

Івана ЧУРИЛОВА 

(баян) 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «Все 

починається з добра, 

все починається з 

любові» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «Все 

починається з 

добра, все 

починається з 

любові» 
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