
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

05 лютого – 11 лютого 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

05 лютого 
 

06 лютого 
 

 

07 лютого 
 

 

08 лютого 
 
 

09лютого  
 
 

10 лютого  
 

11 лютого 

 
 

Визначні дні, свята: 

 

Визначні дні, свята: 

Всесвітній день 
безпеки Інтернету 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Визначні дні, свята: 

Міжнародний день 

стоматолога 

Визначні дні, свята: 

 

Визначні дні, свята: 

Міжнародний день 

жінок і дівчат у 

науці 

Наради,засіданя, 

культурні заходи: 

 

09:00 – Апаратна 

нарада. 
 

09:00 – 12:00 – 

прийом громадян з 
особистих питань, 

керуючих справами 

– Негреша Д. М. 
 

15:00 - «Зустрічі 

старшого 

покоління». 
Культурно-

оздоровчий 

комплекс 
с. Гостомель. 

 

Фотовиставка 
Світлани Середенко і 

Олександра 

Шевченка «Дві 

години в Неаполі» 
Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

 
Краєзнавча виставка 

«Назавжди в пам’яті 

народній» 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

10:00 – Сесія ІМР 

 
14:00 – засідання 

робочої групи по 

Громадському 
бюджету. 

16:00 - Перегляд 

фільмів і 
мультфільмів. 

Культурно-оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель. 
 

Фотовиставка 

Світлани Середенко і 
Олександра Шевченка 

«Дві години в 

Неаполі» Ірпінський 
історико-краєзнавчий 

музей. 

 

Краєзнавча виставка 
«Назавжди в пам’яті 

народній» 

Гостомельська філія 
центральної 

бібліотеки. 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

8:30-11:30 – прийом 

громадян з особистих 
питань, міський голова 

– Карплюк В.А. 

 
9:00-12:00 – прийом 

громадян з особистих 

питань,заступник 
міського голови – 

Семко Н.Г. 

 

8:30 – 11:30  -  прийом 
громадян з особистих 

питань, перший 

заступник міського 
голови – Христюк Д. В. 

 

 
11:00 – засідання 

робочої групи з питань 

проведення в м. Ірпінь 

20-24 серпня VII 
Чемпіонату Світу з 

футболу 2018 серед 

команд української 
діаспори (ІІ поверх ІМР) 
 

15:00 - Мультфильм для 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

09:0 - 12:00 – прийом 

громадян з особистих 
питань,заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я. 
 

15:00 - Декупаж та 

вироби «Змайструй 
сам». Культурно-

оздоровчий комплекс  

с. Гостомель. 

 
16:00 – Церемонія 

підняття Державного 

Прапора України та 
Прапора 

Національного 

Олімпійського  
комітету України. 

 

Фотовиставка 

Світлани Середенко і 
Олександра 

Шевченка «Дві 

години в Неаполі» 
Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

17:00 «Молодіжний 

клуб». Молодь та 
підлітки селища. 

Культурно-

оздоровчий комплекс  
с. Гостомель. 

 

Фотовиставка 
Світлани Середенко і 

Олександра Шевченка 

«Дві години в 

Неаполі» Ірпінський 
історико-краєзнавчий 

музей. 

 
Книжкова виставка 

(до 190-річчя з дня 

народження Жюля 
Верна) «Для себе світ 

відкрити і себе знайти 

у нім» Ірпінська 

дитяча бібліотека. 
 

Всеукраїнський 

відкритий художній 
пленер «Зима в 

Ірпені» м. Ірпінь. 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

10:00 - Перегляд 

фільмів і 
мультфільмів. 

Культурно-оздоровчий 

комплекс  
с. Гостомель. 

 

12:00 - Чемпіонат 
Київської області з 

хортингу серед юнаків 

та дівчат, кадетів, 

юніорів та дорослих. 
НУДПСУ 

 

12:00 - Дитячий клуб 
Культурно-оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель. 
Фотовиставка 

Світлани Середенко і 

Олександра Шевченка 

«Дві години в 
Неаполі» Ірпінський 

історико-краєзнавчий 

музей. 
 

17:00 - До Дня 

закоханих. 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
15:00 - Кінофільм 

для дорослих. 

Будинок культури 
с.Гостомель. 

 

Фотовиставка 
Світлани Середенко і 

Олександра 

Шевченка «Дві 

години в Неаполі» 
Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

Книжкова 
виставка(до 190-

річчя з дня 

народження Жюля 
Верна) «Для себе 

світ відкрити і себе 

знайти у нім» 

Ірпінська дитяча 
бібліотека. 

 

Книжкова виставка 
«В любові нам 

вічність дається» 

Центральна 
бібліотека. 



Гостомельська філія 

центральної 
бібліотеки. 

 

Книжкова 
виставка(до 190-

річчя з дня 

народження Жюля 

Верна) «Для себе 
світ відкрити і себе 

знайти у нім». 

Ірпінська дитяча 
бібліотека. 

 

Всеукраїнський 

відкритий художній 
пленер «Зима в 

Ірпені» м. Ірпінь. 

 
 

 

 
 

 

Книжкова виставка(до 

190-річчя з дня 
народження Жюля 

Верна) «Для себе світ 

відкрити і себе знайти 
у нім» Ірпінська 

дитяча бібліотека. 

 

Всеукраїнський 
відкритий художній 

пленер «Зима в Ірпені» 

м. Ірпінь. 
 

дітей. Будинок культури 

с.Гостомель. 
 

Фотовиставка Світлани 

Середенко і Олександра 
Шевченка «Дві години в 

Неаполі» Ірпінський 

історико-краєзнавчий 

музей. 
 

Краєзнавча виставка 

«Назавжди в пам’яті 
народній» 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки. 

 
Книжкова виставка(до 

190-річчя з дня 

народження Жюля 
Верна) «Для себе світ 

відкрити і себе знайти у 

нім» Ірпінська дитяча 
бібліотека. 

 

Всеукраїнський 

відкритий художній 
пленер «Зима в Ірпені» 

м. Ірпінь. 

 

 

Книжкова 

виставка(до 190-
річчя з дня 

народження Жюля 

Верна) «Для себе світ 
відкрити і себе 

знайти у нім» 

Ірпінська дитяча 

бібліотека. 
 

Гра – сюрприз (за 

творами А. Давидова 
до 80-річчя від дня 

народження) «Вікно 

у дивосвіт» Ірпінська 

дитяча бібліотека. 
 

Літературна поличка 

«Великий мрійник з 
маленького Нанта» 

(до 190-річчя від дня 

народження Жюля 
Верна) Центральна 

бібліотека. 

 

Виставка гра 
«Чарівний світ 

мандрівника» (до 

190-річчя від дня 
народження Жюля 

Верна) Ворзельська 

філія центральної 
бібліотеки. 

 

Всеукраїнський 

відкритий художній 
пленер «Зима в 

Ірпені» м. Ірпінь. 

 Літературно-музична 

композиція по твору 
О. Пушкіна «Метіль» 

за участю лауреатів 

міжнародних 
конкурсів, майстра 

художнього слова 

Ольги Єременко та 

народної артистки 
України Тетяни 

Андрієвської- 

Боденчук (ф-но). 
Уваровський дім.  

 

Книжкова виставка(до 

190-річчя з дня 
народження Жюля 

Верна) «Для себе світ 

відкрити і себе знайти 
у нім» Ірпінська 

дитяча бібліотека. 

 
Книжкова виставка «В 

любові нам вічність 

дається» Центральна 

бібліотека. 
 

18:00 - Конццерт гурту 

«Фрістайл» 
Центральний будинок 

культури. 

 
Всеукраїнський 

відкритий художній 

пленер «Зима в Ірпені» 

м. Ірпінь. 
 

Чемпіонат з волейболу 

серед чоловічих та 
жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 

Ірпінські ЗОШ. 
 

 

 

19:00 - Концерт 
Валерія Жидкова. 

Центральний 

будинок культури. 
 

Всеукраїнський 

відкритий художній 

пленер «Зима в 
Ірпені» м. Ірпінь. 

 

Чемпіонат з 
волейболу серед 

чоловічих та жіночих 

команд на кубок 

тренера Славінського 
Г.М. Ірпінські ЗОШ. 

 

 



. 
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