
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

09 липня – 15 липня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

09 липня 
 

 

10 липня 
  

 

 

11 липня 
 

12 липня 
 

 

 

13 липня 

 

14 липня 
 

 

15 липня 
 

Визначні дні,свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

народонаселення 

 

Всесвітній день 

шоколаду 

 

Закінчення 

Петрового Посту 

Визначні дні, свята: 

 

День святих 

апостолів Петра й 

Павла 

 

День фотографа 

Визначні дні, свята: 

 

Собор 12-ти 

апостолів 

Визначні дні, свята: 

 

День взяття 

Бастилії 

Визначні дні, 

свята: 

День українських 

миротворців 

 

Всесвітній день 

навичок молоді 

 

День працівників 

металургійної та 

гірничодобувної 

промисловості 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Актова зала 

9:00-Апаратна 

нарада 

 

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 

 

 

 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

08:30 -11:30 -прийом 

громадян з 

особистих питань, 

міський голова  – 

Карплюк В.А 

 

08:30 -11:30 -прийом 

громадян з 

особистих питань, 

Перший заступник  

міського голови  – 

Христюк Д.В. 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 

особистих питань,  

заступник міського 

голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 

Cемко Н.Г 

 

Зал засідань( ІІ 

поверх)ІМР 

09:00- Засідання 

адміністративної 

комісії 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Центральна 

бібліотека 

Семінар "Жіночі 

секрети інтимного 

щастя" 

 

Парк В.Правика 

19:00-«Літні 

фантазії»  

Артисти 

Національної 

філармонії України, 

заслужений артист 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Будинок культури 

с.Гостомель 

14:00- Творча 

зустріч музикантів 

різних поколінь 

 

 

 

 

 

 

 

  



09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 

Cемко Н.Г 

 

Центральна 

бібліотека 

Інтелектуальний 

кінозал «Зупинений 

кадр. О.Столяров і 

його фільми» 

 

 

 

 

 

 Центральна 

бібліотека 

Семінар "Жіночі 

секрети інтимного 

щастя" 

 

Літній концертний 

майданчик 

«Уваровський дім» 

21:00- Музичний 

кіносеанс у парку 

«Вечір в стилі рок-н-

рол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

України Іван 

Чурилов (баян), 

лауреат 

міжнародних 

конкурсів Ольга 

Еременко 

(розмовний жанр) 
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