
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

14 травня – 20 травня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

14 травня 15 травня 16 травня  17 травня  18 травня 19 травня  20 травня 

Визначні дні,свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 
 

Міжнародний день 
родини 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 
 

Всесвітній день 
боротьби з 

артеріальною 
гіпертонією 

День вишиванки 

Вознесіння Господнє 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 
музеїв 

 

День боротьби за 
права 

кримськотатарського 

народу 

 

День пам’яті жертв 
геноциду 

кримськотатарського 
народу 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

боротьби з 

гепатитами 

День Європи 

День науки в Україні 

Визначні дні, 

свята: 

. День пам’яті 
жертв політичних 

репресій 

День банківських 
працівників України 

Всесвітній день 
метролога 

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 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 
питань, секретар 
міської ради  – 
Попсуй А.В. 
Зал засідань( ІІ 

поверх) 

09:00-засідання 
виконавчого комітету 

ІМР 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

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 
14:00-17:00- Засідання 
робочої групи по 
написанню плану 
економічного розвитку 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 
особистих питань,  
заступник міського 
голови – 
Михальченко Л.Я. 
 

Актова зала 

10:00-51 сесія 
Ірпінської міської 
ради. 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 -12:00 -  прийом 
громадян з особистих 
питань, перший 
заступник міського 
голови - Cемко Н.Г 
09:00 - Засідання 
адміністративної 

комісії ( 2 поверх ІМР) 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральна площа 

09:00-16:00-«Irpin 

BookFest» 

Центральна 

площа,вулиці міста 

09:00-

Легкоатлетичний 

пробіг вулицями 

міста «Ірпінь 

ДоброFest» 

Стадіон « Чемпіон» 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральна 

площа 

09:00-16:00-«Irpin 

BookFest» 

 

Центральна 

площа 

12:00- Концерт «Art 

jazz Irpin» 

Центральна 

бібліотека 



Фотовиставка  

«Миттєвості 

Перемоги» 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Виставка дитячої 

творчості «Моя 

сім`я – мій оберіг» 

Центральна 

бібліотека 

Виставка меморіал 

«Замах на життя 

української нації: 

1937-1938 рр.» / до 

80-річниці 

Великого терору 

на Україні 1937-

1938 рр. / 

 

ГОСТОМЕЛЬ 
Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 
«Імена, повернуті 
народу» 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Фотовиставка  

«Миттєвості 

Перемоги» 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Виставка дитячої 

творчості «Моя 

сім`я – мій оберіг» 

Центральна 

бібліотека 

Виставка меморіал 

«Замах на життя 

української нації: 

1937-1938 рр.» / до 

80-річниці 

Великого терору на 

Україні 1937-1938 

рр. / 

Центральний 

будинок культури 

19:00- Класика у 

фойє 

ГОСТОМЕЛЬ 
Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 
«Імена, повернуті 
народу» 
 

 

 
 

 
 
 

м. Ірпінь на чолі з 
Чернявською Оленою ( 
2 поверх ІМР). 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Виставка дитячої 

творчості «Моя сім`я 

– мій оберіг» 

Центральна площа 

09:00-16:00-«Irpin 

BookFest» 

Центральна 

бібліотека 

Тренінг 

«Молодіжний 

працівник» 

 

Ірпінська ЗОШ №3 

10:00-Міський 

фізкультурно-

оздоровчий 

фестиваль школярів 

« Козацький гарт». 

 

ГОСТОМЕЛЬ 
Гостомельська  філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 
«Імена, повернуті 
народу» 
 

 

 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Виставка дитячої 

творчості «Моя 

сім`я – мій оберіг» 

Центральна 

площа 

09:00-16:00-«Irpin 

BookFest» 

 

13:00- Флешмоб до 

Дня Вишиванки 

 

Центральна 

бібліотека 

Тренінг 

«Молодіжний 

працівник» 

 

Виставка творчих 

робіт «Доля, 

вишита на полотні» 

 

ГОСТОМЕЛЬ 
Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 
«Імена, повернуті 
народу» 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Виставка дитячої 

творчості «Моя сім`я 

– мій оберіг» 

Центральна площа 

09:00-16:00-«Irpin 

BookFest» 

Центральна 

бібліотека 

Тренінг 

«Молодіжний 

працівник» 

Ірпінська дитяча 

музична школа 

17:00- Звітний 

концерт школи 

 

Центральний 

будинок культури 

18:00- Комік-шоу 

 

ГОСТОМЕЛЬ 
Гостомельська  філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 
«Імена, повернуті 
народу» 

 

 

 

 

 

 
 

13:00-Відкритий 

чемпіонат Києво- 

Святошинського 

району з футболу 

серед аматорів. 

Вища ліга. 

 

Чемпіонат України з 

регбі-7 серед юнаків 

2002-2003 р.н. 

Другий тур 

 

ДЮСШ 

Традиційний 

відкритий турнір з 

волейболу серед 

юнаків та чоловічих 

команд пам’яті 

тренера 

Тарнавського В. Я. 

 

Обласні змагання з 

футболу серед 

команд ДЮСШ - 

«Дитячо-юнацька 

футбольна ліга 

Київської області» 

серед юнаків 2005-

2006,2007-2008 р.н. 

Друге коло. 

 

Ірпінська ЗОШ №3 

Всеукраїнський 

турнір з хортингу. 
 
КОЦЮБИНСЬКЕ 

Будинок культури 

смт. Коцюбинське 

10:00- День 

вишиванки. Парад 

вишиванок 

Книжкова виставка 

«Мистецька 

Європа» 

 

Книжкова 

ілюстративна  

виставка «Україна 

на шляху до 

європейської 

інтеграції» 

 

Книжкова виставка 

«Мовна політика – 

справа державна» 

Центральний 

будинок культури 

19:00- Класика у 

фойє 

Стадіон « 

Чемпіон» 

Чемпіонат України 

з регбі-7 серед 

юнаків 2002-2003 

р.н. Другий тур 

 

Турнір 

футбольного клубу 

Lions 

 

ДЮСШ 

Традиційний 

відкритий турнір з 

волейболу серед 

юнаків та чоловічих 

команд пам’яті 

тренера 

Тарнавського В. Я. 

 

 

 

 



 

Уваровський дім 

19:00- Концерт 

фортепіанної музики 

за участю лауреатів 

міжнародних 

конкурсів Анастасії 

Шанскової та Андрія 

Луньова 
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