
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

23 квітня – 29 квітня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

23 квітня 
 

 

24 квітня 
  
 

25 квітня 
 

 

26 квітня 
 

 
  

27 квітня 
  
 

 

28 квітня 
  

 

 

29 квітня 
 

 

Визначні дні,свята: 

 

Всесвітній тиждень 

імунізації 

Всесвітній день 

книги і авторського 

права 

Всеукраїнський день 

психолога 

Визначні дні, свята: 
 

Міжнародний день 

солідарності молоді 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

боротьби з малярією 

Міжнародний день 

ДНК 

Міжнародний день 

секретаря 

Визначні дні, свята: 
 

День Чорнобильської 

трагедії 

Міжнародний день 

пам’яті жертв 

радіаційних аварій 
та катастроф 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

День охорони праці в 

Україні 

Визначні дні, 

свята: 

День пам’яті всіх 

жертв 

використання 

хімічної зброї 

Всесвітній день 

поріднених міст 

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. 

  

Центральна 

бібліотека 

Книжкова 

виставка-спомин 

«Екологічна 

катастрофа 

століття» 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, секретар 
міської ради  – 

Попсуй А.В. 

Зал засідань (ІІ 

поверх) ІМР 

09:00-засідання 

виконавчого комітету 

ІМР 
10:00-засідання 

комісії з прав захисту 

дітей. 
 

08:00-Проведення 

Ірпінської частини 
факельної естафети « 

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 

Зал засідань (ІІ 

поверх) ІМР 

14:00-засідання 
робочої групи з питань 

«Громадського 

бюджету м. Ірпінь» 

Центральна 

бібліотека. 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 
особистих питань,  

заступник міського 

голови – 
Михальченко Л.Я. 

Актова зала ІМР 

10:00- п’ятдесята 

сесія ІМР VII 
скликання. 

Центральна 

бібліотека 

13:00- Науково-

пізнавальна година 

«SOS  планети 

Земля» 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 -12:00 -  прийом 

громадян з особистих 
питань, перший 

заступник міського 

голови - Cемко Н.Г 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

12:00-16:00- Акція 

пам’яті «Мужність і 

біль Чорнобиля» 

 

ЗШ №3 

Міський етап 

Всеукраїнських 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

12:00-16:00- Акція 

пам’яті «Мужність і 

біль Чорнобиля» 

 

Фінальний етап 

обласних змагань 

«Олімпійське 

лелеченя» с. Хотів 

 

Чемпіонат України 

ММА серед 

дорослих (ІІІ ранг)в 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральний 

будинок культури 

19:00- Класика у 

фойє 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

12:00-16:00- Акція 

пам’яті «Мужність і 

біль Чорнобиля» 

 

Обласний етап 

Всеукраїнських 

змагань  на призи 

клубу з футболу « 



Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

Уваровський дім 

Візит нащадків 

графині Наталії 

Уварової (за 

окремим планом 

перебування) 

 

Обласний етап 

Всеукраїнських 

змагань  на призи 

клубу з футболу « 

Шкіряний м’яч» 

серед 4-7 класів 

 

 

 

 

Всесвітній біг заради 

гармонії» в м. Ірпінь 
та сел.Гостомель 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова виставка-

спомин «Екологічна 

катастрофа 

століття» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

Центральний 

будинок культури 

19:00- Концерт 

гурту «Лейся песня» 

Ірпінська дитяча 

музична школа 

17:00- Пісенний 

вернісаж - О.Білаш,     

І. Шамо, П. 

Майборода. 

 

Уваровський дім 

Візит нащадків 

графині Наталії 

Уварової (за 

окремим планом 

перебування) 

 

Обласний етап 

Всеукраїнських 

змагань  на призи 

клубу з футболу « 

Шкіряний м’яч» 

серед 4-7 класів 

 
 

Книжкова виставка-

спомин «Екологічна 

катастрофа століття» 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

11:30- Голосні 

читання «Діти 

Чорнобиля» (за 

книгою Євгена 

Гуцала) 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

12:00- Година пам'яті 

«Чорна спадщина 

Чорнобиля» 

 

Обласний етап 

Всеукраїнських 

змагань  на призи 

клубу з футболу « 

Шкіряний м’яч» 

серед 4-7 класів 

 
 

 

 

 

Книжкова 

виставка-спомин 

«Екологічна 

катастрофа 

століття» 

Міський парк 

Володимира 

Правика 

12:00- Мітинг-

реквієм до річниці 

Чорнобильської 

трагедії 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка «Наш біль 

– Чорнобиль» 

(фото, документи з 

фондів музею) 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 

10:00- День пам’яті 

«Чорнобиль-

скорбота пам’яті 

людської» 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

12:00- Хвилина 

скорботи «Той біль 

із часом не минає» 

 

ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель 

12:00- Мітинг- 

реквієм 

«Міжнародний 

спортивних ігор 

школярів «Старти 

надій» серед учнів 7х 

класів. 

Стадіон « Чемпіон» 

Чемпіонат України 

зфутболу серед 

лікарів 

 

Обласний етап 

Всеукраїнських 

змагань  на призи 

клубу з футболу « 

Шкіряний м’яч» 

серед 4-7 класів 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

м. Житомир 

 

Стадіон « Чемпіон» 

Чемпіонат України 

зфутболу серед 

лікарів 

 

Обласний етап 

Всеукраїнських 

змагань  на призи 

клубу з футболу « 

Шкіряний м’яч» 

серед 4-7 класів 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шкіряний м’яч» 

серед 4-7 класів 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 

 

день пам'яті жeртв 

радіаційних аварій і 

катастроф» 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

11:00- Спогад – 

роздум «Чорнобиль 

у серці України, а 

тінь його на всій 

землі» 

 

Будинок культури 

с.Гостомель 

16:00- Тематичний 

показ 

документального 

фільму «ДЗВІН 

ЧОРНОБИЛЯ»              

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

12:00-16:00- Акція 

пам’яті «Мужність 

і біль Чорнобиля» 

 

Обласний етап 

Всеукраїнських 

змагань  на призи 

клубу з футболу « 

Шкіряний м’яч» 

серед 4-7 класів 
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