
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

04 червня – 10 червня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

04 червня  
 

 

05 червня 
  

 

06 червня  
 

 

07 червня 
 

08 червня 
 

 

09 червня 
  

 

10 червня 
 

Визначні дні,свята: 

Міжнародний день 

безвинних дітей – 

жертв агресії 

 

День господарських 

судів України 

 

Початок 

Петрового Посту 

(Апостольського) 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Визначні дні, свята: 

 

День журналіста 

України 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

океанів 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

архівів 

 

Міжнародний день 

друзів 

Визначні дні, 

свята: 

День працівників 

легкої 

промисловості 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Актова зала ІМР: 

9:00 – Апаратна 

нарада. 

09:00 – 12:00 - 

прийом громадян з 

особистих питань,  

керуючий справами 

–  Негреша Д.М.  

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

Центральна 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

  

ІРПІН  

09:00 – 12:00 -

прийом громадян з 

особистих питань, 

секретар міської 

ради  – Попсуй А.В. 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

Центральна 

бібліотека 

Мистецька виставка 

– застереження 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

08:30 -11:30 -прийом 

громадян з особистих 

питань, міський 

голова  – 

КарплюкВ.А 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

Центральний  

будинок культури 

Показ 

мультиплікаційного 

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 акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

09:00-16:00- 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 

Cемко Н.Г 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

09:00-16:00-

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

Центральний  

будинок культури 

16:00- Концерт студії 

східного танцю 

«Відад» 

Стадіон « Чемпіон» 

Всеукраїнська 

Спартакіада серед 

збірних команд 

державних 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

Центральний  

будинок культури 

19:00- Класика у 

фойє 

ДЮСШ 

Міський відкритий 

спортивно-масовий 

захід памяті Героїв 

Небесної Сотні та 

Героїв АТО: 



бібліотека 

Мистецька 

виставка – 

застереження 

«Природи 

неповторную красу 

я серцем, словом, 

пензлем захищу» 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка дитячих 

малюнків «Країна 

дитинства – країна 

казкова» 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

09:00-16:00-Ділова 

гра  до року 

німецької мови в 

Україні) 

«Вивчаємо 

німецьку» 

«Природи 

неповторную красу 

я серцем, словом, 

пензлем захищу» 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

09:00-16:00- Гра – 

експедиція «Сусіди 

по планеті» 

ДЮСШ 

Спортивно-

оздоровчий табір 

збірної команди 

ДЮСШ з регбі. 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Екологічна година 

«Ми за чисте 

довкілля. А Ви?» 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка дитячих 

малюнків «Країна 

дитинства – країна 

казкова» 

Уваровський дім 

11:00-16:00- ІІ 

регіональна 

науково-практична 

конференція 

«Проблеми та 

здобутки музейної  

та 

пам’яткоохоронної 

справи на 

Київщині» 

 

 

 

фільму 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

09:00-16:00- 
Сюжетно – рольова 

гра «Розумники й 

розумниці знають 

правила вулиці» 

ДЮСШ 

Міський відкритий 

спортивно-масовий 

захід памяті Героїв 

Небесної Сотні та 

Героїв АТО: 

Бокс;футбол;волейбо

л;шахи;крос фіт. 

 

Спортивно-

оздоровчий табір 

збірної команди 

ДЮСШ з регбі. 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка дитячих 

малюнків «Країна 

дитинства – країна 

казкова» 

 

 

 

 

 

 

 

Пізнавальна гра 

«Про вусатих і 

хвостатих,   сіро – 

буро - рудуватих» 

ДЮСШ 

Міський відкритий 

спортивно-масовий 

захід памяті Героїв 

Небесної Сотні та 

Героїв АТО: 

Бокс;футбол;волейб

ол;шахи;крос фіт. 

 

Спортивно-

оздоровчий табір 

збірної команди 

ДЮСШ з регбі. 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка дитячих 

малюнків «Країна 

дитинства – країна 

казкова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відеокалейдоскоп 

«Позакласне читання 

в онлайн –просторі» 

ДЮСШ 

Міський відкритий 

спортивно-масовий 

захід памяті Героїв 

Небесної Сотні та 

Героїв АТО: 

Бокс;футбол;волейбо

л;шахи;крос фіт. 

 

Спортивно-

оздоровчий табір 

збірної команди 

ДЮСШ з регбі. 

 

Ірпінські ЗОШ 

№3,ЗОШ№12 

Міжнародний 

дитячий турнір з 

футболу з нагоди 

Дня захисту дітей. 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка дитячих 

малюнків «Країна 

дитинства – країна 

казкова» 

Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель 

18:00- До 

міжнародного дня 

дружби. Святковий 

захід  для молоді та 

підлітків селища. 

«Дружба-це 

службовців АРК, 

областей,міст Києва 

та Севастополя в м. 

Ірпінь 

ДЮСШ 

Міський відкритий 

спортивно-масовий 

захід памяті Героїв 

Небесної Сотні та 

Героїв АТО: 

Бокс;футбол;волейбо

л;шахи;крос фіт. 

 

Спортивно-

оздоровчий табір 

збірної команди 

ДЮСШ з регбі. 

 

Ірпінські ЗОШ 

№3,ЗОШ№12 

Міжнародний 

дитячий турнір з 

футболу з нагоди 

Дня захисту дітей. 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка дитячих 

малюнків «Країна 

дитинства – країна 

казкова» 

Уваровський дім 

19:00- Концерт 

«Вечір львівських 

шлягерів» за участю 

артистів 

Національної 

філармонії України: 

солістки, лауреата 

міжнародних 

Бокс;футбол;волейб

ол;шахи;крос фіт. 

 

Спортивно-

оздоровчий табір 

збірної команди 

ДЮСШ з регбі. 

 

Ірпінські ЗОШ 

№3,ЗОШ№12 

Міжнародний 

дитячий турнір з 

футболу з нагоди 

Дня захисту дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

взаєморозуміння і 

безкорисність» 

 

 

 

 

 

конкурсів Каріни 

Кондрашевської 

(сопрано) та 

ансамблю народних 

інструментів 

«Дивограй» (худ. 

керівник Вадим 

Чорнокондратенко) 
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