
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

11 лютого – 17 лютого 2019 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

11 лютого 

 

 

12 лютого 

 

 

13 лютого 
 

 

14 лютого 
 

 

15 лютого 
 

 

16 лютого 
 

17 лютого 

 

 
Визначні дні, свята: 

 
Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній День радіо 

Визначні дні, свята: 

     День всіх закоханих 

Визначні дні, свята: 

 

Стрітення Господнє 
 

День пам’яті воїнів – 

інтернаціоналістів 
 

Визначні дні, свята: 

День Незалежності Литви 

Визначні дні, свята: 

 

День кота в Європі 
 

День спонтанного прояву 

доброти 
 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 
09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих 

питань,  керуючий 
справами –  Негреша Д.М. 

 

Зала засідань 
09:00 - Нарада з 

представниками 

комунальних підприємств. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

(Протягом дня) 

Виставка картин для 

Першого ірпінського 
благодійного аукціону 

живопису, який відбудеться 

24 лютого 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 
 

09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих питань, 
в.о. міського голови- секретар 

міської ради  – Попсуй А.В. 

 

Зала засідань 

09:00- Засідання виконавчого 

комітету ІМР 

 

Ірпінська дитяча школа 

мистецтв 
17:00-Концерт із циклу 

«Музика запрошує» 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

(Протягом дня) 
Виставка картин для Першого 

ірпінського благодійного 

аукціону живопису, який 
відбудеться 24 лютого 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 
Зала засідань( 2 поверх) 

09:00 – 12:00 -прийом громадян 

з особистих питань, в.о. 

міського голови - секретар 
міської ради  – Попсуй А.В. 

 

09:00 – 12:00 -прийом громадян 
з особистих питань, перший 

заступник міського голови  

Маркушин О.Г. 

 

Зала засідань 

14:00- Засідання робочої групи 
по Громадському бюджету 

 

Центральний  

будинок культури 

13:00- Вистава дитяча «Снігова 

Королева», театр «Каскадер», 
м.Київ 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

(Протягом дня) 

Виставка картин для Першого 
ірпінського благодійного 

аукціону живопису, який 

відбудеться 24 лютого 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 
 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих питань, 
заступник міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

НУДФСУ 

Конференц зал 

13:00- Лекція від соціального 
проекту «Do it together». 

Вода основна складова краси 

та довголіття. 

 

Центральна площа 

17:00 - Культурно-мистецька 
акція до дня Св. Валентина 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

(Протягом дня) 

Виставка картин для 
Першого ірпінського 

благодійного аукціону 

живопису, який відбудеться 
24 лютого 

 

 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

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

заступник міського голови - 

Чернявська О.І. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

(Протягом дня) 

Виставка картин для Першого 

ірпінського благодійного 
аукціону живопису, який 

відбудеться 24 лютого 

 
 

 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 
 

ДЮСШ 

(футбольне поле) 
10:00- Відкритий турнір з регбі, 

присвячений 30-ій річниці 

виведення військ з Афганістану 
серед юнаків 2005-06, 2006-07 

р.н. 

 

ДЮСШ 

(футбольне поле) 

10:00 - Ігри «ХІІ-го Фестивалю 

волейболу» 

 

НУДФСУ,  корпус С 
Відкрита першість УДФСУ зі 

спортивного орієнтування в 

приміщеннях 
 

Центральний  

будинок культури 
16:00- Концерт музичного 

гурту «Лейся Песня» 

 

Уваровський дім 

17:00- Літературно-музичний 

вечір до Дня закоханих. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

(Протягом дня) 

Виставка картин для Першого 

ірпінського благодійного 
аукціону живопису, який 

відбудеться 24 лютого 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 
ДЮСШ 

(футбольне поле) 

10:00- Відкритий турнір з 
регбі, присвячений 30-ій 

річниці виведення військ з 

Афганістану серед юнаків 
2005-06, 2006-07 р.н. 

 

ДЮСШ 

(футбольне поле) 

10:00- Ігри «ХІІ-го 

Фестивалю волейболу» 
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

(Протягом дня) 

Виставка картин для 

Першого ірпінського 
благодійного аукціону 

живопису, який 
відбудеться 24 лютого 

 


