
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

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

05 березня 
 

 

06 березня 
 

07 березня 
 

08 березня 
 

 

  
 

09 березня 
 

10 березня 
 

11 березня  
 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

боротьби з 

глаукомою 

Визначні дні, свята: 
 

 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний жіночий 

день 

Міжнародний день 

боротьби за права 

жінок 

Визначні дні, свята: 
 

Шевченківські дні 

Визначні дні, свята: 

 

День 

землевпорядника 

України 

Визначні дні, свята: 

 

 

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.  

 

Центральний 

будинок культури: 

Міський будинок 

культури: 

14:00 - Святковий 

концерт «Жінка в 

поезії та пісні» 

 
16:00 - ІМР спільно з 

БО "Платформа 

ерудитів" 
проводитиме тренінг 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -прийом 
громадян з особистих 

питань, секретар 

міської ради  – Попсуй 
А.В. 

 

 
 

16:00 -Зустріч 

молодого покоління із 

успішними 
представниками різних 

професій. (актова зала)  

Центральний будинок 

культури: 

17:00 - Концерт до Дня 

8 березня\творчий 
колектив ЦБК 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка частини 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

 

09: 00 –Урочистості  з 

нагоди Міжнародного 
жіночого дня. 

08:30 -11:30 -прийом 

громадян з особистих 

питань, міський 
голова  – КарплюкВ.А 

  

08:30 – 11:30 - прийом 
громадян з особистих 

питань, перший 

заступник міського 
голови - Христюк Д.В 

Центральна 

бібліотека: 
Книжкова виставка 

«Габріель Гарсіа 

Маркес: 

Нобелівський 

лауреат з 

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 частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка 

 

Виставка «Краса, 

створена жіночими 

руками». Вишивка 

учасниць мистецької 

студії «Живопис 

голкою» Ірпінського 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 
09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

особистих питань, 
перший заступник 

міського голови - 

Cемко Н.Г  

Центральна 

бібліотека: 

Книжкова виставка 

«Габріель Гарсіа 

Маркес: 

Нобелівський 

лауреат з 

літератури» (до 90 

– річчя від дня 

народження) 

 

Літературний відео 

журнал Перегляд 

документальних 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральна 

бібліотека: 
Книжкова виставка 

«Габріель Гарсіа 

Маркес: 

Нобелівський 

лауреат з 

літератури» (до 90 – 

річчя від дня 

народження) 

 

Літературний відео 

журнал Перегляд 

документальних 

фільмів 

 
Центральний 

будинок культури: 

17:00 - Класика у 

фойе 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральний 

будинок культури: 

17:00 - Класика у 

фойе 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий 

музей: 

Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка 

 

Виставка «Краса, 

створена жіночими 

руками». Вишивка 

учасниць 

мистецької студії 

«Живопис голкою» 



для жінок на 

тему:"Щоб ти 
зробила, якби не 

боялася?"(актова 

зала ІМР) 
 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий 

музей: 
Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 
До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка. 

 

ВОРЗЕЛЬ 
Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «З 

любов’ю до дітей» 

(до 115-річчя  від 

дня народження 

Наталі Забіли) 

ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс  

15:00 - «Зустрічі 

старшого покоління» 

 

 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка 

 

Виставка «Краса, 

створена жіночими 

руками». Вишивка 

учасниць мистецької 

студії «Живопис 

голкою» Ірпінського 

клубу «Друга 

молодість» 

Центральна 

бібліотека: 

Книжкова виставка 

«Габріель Гарсіа 

Маркес: 

Нобелівський 

лауреат з 

літератури» (до 90 – 

річчя від дня 

народження) 

ВОРЗЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «З любов’ю 

до дітей» (до 115-

річчя  від дня 

народження Наталі 

Забіли) 
КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 

бібліотеки: 
Книжкова виставка 

«Твори Тараса – 

України гордість і 

окраса» 

ДЮСШ 

літератури» (до 90 – 

річчя від дня 

народження) 

17:00 - Концерт 

«Найдорожчим  в світі» 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка 

 

Виставка «Краса, 

створена жіночими 

руками». Вишивка 

учасниць мистецької 

студії «Живопис 

голкою» Ірпінського 

клубу «Друга 

молодість» 

 

ВОРЗЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: 
Книжково – 

ілюстративна 

виставка «З 

любов’ю до дітей» 

(до 115-річчя  від 

дня народження 

Наталі Забіли) 
КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 

бібліотеки: 
Книжкова виставка 

«Твори Тараса – 

України гордість і 

окраса» 

 

клубу «Друга 

молодість» 

Центральна 

бібліотека: 
Книжкова виставка 

«Габріель Гарсіа 

Маркес: 

Нобелівський 

лауреат з 

літератури» (до 90 – 

річчя від дня 

народження) 
ГОСТОМЕЛЬ 

Будинок культури 

с.Гостомель: 

18:00 - Концертна 

програма до 

Міжнародного 

жіночого дня                 
 

Культурно- 

оздоровчий комплекс : 

Декупаж та вироби 

«Змайструй сам» 

ВОРЗЕЛЬ 
Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 
Книжково – 

ілюстративна 

виставка «З любов’ю 

до дітей» (до 115-

річчя  від дня 

народження Наталі 

Забіли) 
КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 

бібліотеки: 
Книжкова виставка 

«Твори Тараса – 

України гордість і 

окраса» 

фільмів 

Ірпінська дитяча 

бібліотека: 

Шевченківські 

читання «Слава 

тобі, наш Кобзарю, 

на весь світ 

великий» 

Центральна 

площа: 

12:00 - Культурно-

мистецька акція 

«Шевченко єднає 

покоління»: 

читання віршів, 

виконання 

вокальних номерів, 

театралізований 

перфоменс 

«Спогади Кобзаря» 

Ірпінська дитяча 

музична школа: 

17:00 - Музично-

поетичний концерт 

«Шевченко і музика» 
Центральний 

будинок культури: 

17:00 - Вистава   

Київського 

обласного музично-

драматичного теа

тру ім. 

П.К Саксаганськог

о«Пізанська вежа» 
 Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 
Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

18:00 - Вистава «Он 

моя сестра»  

(В. Горянський, А. 

Хостікоєв) 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка 

 

Виставка «Краса, 

створена жіночими 

руками». Вишивка 

учасниць мистецької 

студії «Живопис 

голкою» Ірпінського 

клубу «Друга 

молодість» 
КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 

бібліотеки: 
Книжкова виставка 

«Твори Тараса – 

України гордість і 

окраса» 

 

 

 

 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий комплекс : 

12:00 - Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів 

 

ВОРЗЕЛЬ 

Ірпінського клубу 

«Друга молодість» 
 

ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс : 

12:00 - - Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів 
КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Книжкова виставка 

«Твори Тараса – 

України гордість і 

окраса» 

ДЮСШ 

«Школа спорту з 

тхеквондо» серед 

учнів різновікових 

груп - Відкриті 

змагання за участю 

команд  ДЮСШ і 

клубів України. м. 

Київ 

 

 
 

 

 

 
 

 



13:00 - Першість 

області з футзалу 

«Шкільна фут зальна 

ліга» серед учнів 5-х 

класів.  

м. Ірпінь - м. 

Бориспіль. ЗШ №3 
 

 

 
 

 

 

 

Музичний вернісаж 

«Музика Вівальді»  

(до 340-річчя  від 

дня народження) 

 

Шевченківські 

читання «Читаймо 

Тараса – учімося в 

нього» 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське: 

Святкування 

Міжнародного 

Жіночого дня 8 

березня. 
ГОСТОМЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: 
Святково – музичне 

вітання «8 – березня 

– свято весни» 
Культурно-

оздоровчий комплекс  

с. Гостомель  

16:00 - Святковий 

концерт до 

Міжнародний день 

жінок 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ДЮСШ 

11:00 - «Перший 

пролісок» - відкриті 

змагання ДЮСШ зі 

спортивного 

орієнтування на 

лижах. м. Київ, 

Голосіївський парк 

 

Всеукраїнські 

змагання з футзалу 

серед юнаків 2003-

2004 р.н., 2005-2006 

р.н. смт. Немішаєве, 

Агротехнічний 

коледж 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Т.Г.Шевченка 

 

Виставка «Краса, 

створена жіночими 

руками». Вишивка 

учасниць 

мистецької студії 

«Живопис голкою» 

Ірпінського клубу 

«Друга молодість» 

 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «З 

любов’ю до дітей» 

(до 115-річчя  від 

дня народження 

Наталі Забіли) 

Уваровський дім: 

12:00 - Літературно-

музична 

композиція «Свято 

Тараса Шевченка» 

за участю дитячого 

вокального 

ансамблю «Квіти 

Ворзеля» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс : 

18:00 - 

«Молодіжний 

клуб». Молодь та 

підлітки селища. 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «З любов’ю 

до дітей» (до 115-

річчя  від дня 

народження Наталі 

Забіли) 

Уваровський дім: 

17:00 - Концерт до 

Міжнародного 

жіночого дня «Для 

вас, кохані жінки…» 

Виконавці: 

заслужена артистка 

України, солістка 

Національної 

філармонії України 

Руслана Якобінчук 

(мецо-сопрано) та 

ансамбль народних 

інструментів 

«Дивограй» 

Національної 

філармонії України, 

худ. керівник Євген 

Чорнокондратенко 

ДЮСШ 

Всеукраїнські 

змагання з футзалу 

серед юнаків 2003-

2004 р.н., 2005-2006 

р.н. смт. Немішаєве, 

Агротехнічний 

коледж 

 

10:00 - Фінальні ігри 

та закриття міського 

традиційного 



Літературно – 

поетична година 

«Барвистий світ 

Шевченкового 

слова» 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 

бібліотеки: 
Книжкова виставка 

«Твори Тараса – 

України гордість і 

окраса» 

ДЮСШ 

Всеукраїнські 

змагання з футзалу 

серед юнаків 2003-

2004 р.н., 2005-

2006 р.н. смт. 

Немішаєве, 

Агротехнічний 

коледж.  
 
 

 

 
 

 

 
 

Фестивалю з 

волейболу 

 

«Школа спорту з 

тхеквондо» серед 

учнів різновікових 

груп - Відкриті 

змагання за участю 

команд  ДЮСШ і 

клубів України. м. 

Київ 

 

Проведення 

Відкритої першості 

м. Ірпінь серед 

молодших юнаків та 

дівчат з кіокушинкай 

каратев розділі 

куміте "Кубок 

княгині Ольги"  
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