
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

16 липня – 22 липня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

16 липня 
 

 

17 липня 
  

 

18  липня 
 

19  липня 
 

 

 

20 липня 
  

 

 

 

 

21 липня 
  

22 липня 
 

Визначні дні,свята: 

 

Верховною Радою 

УРСР ухвалено 

Декларацію про 

державний 

суверенітет 

України (1990 рік) 

 

День бухгалтера 

України 

 

 

Визначні дні, свята: 

 
 

День 

 етнографа 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

Нельсона Мандели 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

шахів 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, 

свята: 

 

День визволення 

Сєвєродонецька 

від незаконних 

збройних 

формувань 

 

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 

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

особистих питань, 

перший заступник 

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 

 

 15:00 - засідання 

організаційного 

комітету щодо 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 
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Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки. 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «Все 

починається з 

добра, все 

починається з 

любові» 

 

 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова виставка 

«Василь Барка і 

його роман 

«Жовтий князь» 

(до 110-річчя від 

дня народження) 

 

 

 

 

 

 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки. 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «Все 

починається з 

добра, все 

починається з 

любові» 

 

міського голови - 

Cемко Н.Г 

 

 

 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки. 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «Все 

починається з добра, 

все починається з 

любові» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮСШ 

Майстер-клас з 

волейболу від 

гравців національної 

збірної команди 

Голландії Паули 

Бонстер та Дорін 

Деноттер. 

 

 

 

 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки. 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «Все 

починається з 

добра, все 

починається з 

любові» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮСШ 

Майстер-клас з 

волейболу від 

гравців 

національної 

збірної команди 

Голландії Паули 

Бонстер та Дорін 

Деноттер. 

організації та 

проведення  Всеукраїн
ського дитячого 

фестивалю «Золотий 

голос» 

 

Літній концертний 

майданчик с. 

Ворзель 

Музичний кіносеанс 

у парку 

«Вечір в стилі рок-н-

рол» 

 

 

 

 

 

Центральна 

бібліотека  

Вечір пам'яті 

"Пам'яті Олександра 

Столярова" 

 

 

 

 

 

ДЮСШ 

Майстер-клас з 

волейболу від 

гравців національної 

збірної команди 

Голландії Паули 

Бонстер та Дорін 

Деноттер. 

 

 

 

 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки. 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «Все 

починається з добра, 

все починається з 

любові» 

 

 

 

Парк В.Правика 

«Музика з 

Бродвейських 

мюзиклів та 

спірічуелс» 

 

 

 

 

 

Шаховий клуб      

(м. Ірпінь, вул. 

Ярославська, 3) 

«Швидкі шахи» - 

етап Кубку Київської 

області серед 

учнівської молоді та 

дорослих. 

 

 

 

 

 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки. 

Книжково – 

ілюстративна 

виставка «Все 

починається з 

добра, все 

починається з 

любові» 
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