
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

27 серпня  – 02 вересня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

27 серпня  
 

28 серпня  
 

29  серпня 
 

30  серпня 
 

 

31 серпня 

 

 

01 вересня 
  
 

02 вересня 
 

 

 

  

Визначні дні,свята: 

 

День Незалежності 

Республіки Молдова 

 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

28 серпня – Успіння 

Пресвятої Богородиці 

(Перша Пречиста). 

Визначні дні, свята: 

 

День Словацького 

Національного 

Повстання у 1944 

 

Міжнародний день 

дій проти ядерних 

випробувань 

 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

жертв 

насильницьких 

зникнень 

 

Визначні дні, 

свята: 

 

День 

Незалежності 

Киргизстану 

(Киргизької 

Республіки) 

 

День 

Незалежності 

Малайзії 

 

День 

Незалежності 

Республіки 

Тринідад і 

Тобаго 

 

Визначні дні, свята: 

 

1 вересня – День 

Знань.  

 

День Незалежності 

Узбекистана 

 

Визначні дні, 

свята: 

 

День закінчення 

Другої світової 

війни 

 

День нотаріату 

 

День підприємця 

України 

 

День Незалежності 

Соціалістичної 

Республіки В’єтнам 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

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, 

в.о міського голови  

– секретаря ради  

– Попсуй А.В. 

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 

особистих питань,  

заступник міського 

голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

 

Наради,засіданн

я, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 -12:00 -  

прийом 

громадян з 

особистих 

питань, 

заступник 

міського голови 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://korali.info/svyata/28-serpnya-uspinnya-presvyatoi-bogorodici-persha-prechista.html
https://korali.info/svyata/28-serpnya-uspinnya-presvyatoi-bogorodici-persha-prechista.html
https://korali.info/svyata/28-serpnya-uspinnya-presvyatoi-bogorodici-persha-prechista.html


 

 

 

 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки. 

Історичний 

щоденник «За синє 

небо, за жовте 

колосся прапору 

нашому ми 

вклонимося» 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки.  
Книжково – 

ілюстративна 

виставка «Я вірю в 

майбутнє твоє, 

Україно» 

 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

інсталяція «Синьо – 

жовтий прапор 

України» 

 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 

– панорама «Усе 

моє, все зветься 

Україна» 

 

 

 

 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки. 

Історичний 

щоденник «За синє 

небо, за жовте 

колосся прапору 

нашому ми 

вклонимося» 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки.  
Книжково – 

ілюстративна 

виставка «Я вірю в 

майбутнє твоє, 

Україно» 

 

особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 

Маркушин О.Г 

 

Центральна 

бібліотека 

Виставка портрет 

«Вічний будитель 

нації»  (до 135-річчя 

від дня народження 

Дмитра Донцова, 

українського 

політичного діяча – 

29.08.1883-1973 ) 

 

 

 

 

 

 

– Чернявська  

О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 

Центральна площа 

Фестиваль «Family 

weekend» 

 

 

 

 

 

 

19:00 

Парк В. Правика 

Літні музичні 

вечори. «Будь моїм 

коханням» Руслана 

Якобінчук  та 

ансамбль народних 

інструментів 

«Дивограй» 

 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова виставка-

заохочення 

«Обізнана молодь – 

майбутнє нації» 

 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

привітання «Країна 

знань нам двері 

відчиняє» 

 

 

 

 

 

 

11:00 

Центральна 

площа 

Фестиваль «Family 

weekend» 

 

 

 

 

 

 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

привітання «Країна 

знань нам двері 

відчиняє» 

 

 

 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Фото міні – галерея 

«Свій край – 

кожній пташині 

рай» 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий 

музей 

Виставка живопису 

ірпінських 

художників 



Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка однієї 

книги «Лускунчик і 

Мишачий король» 

(до 170-річчя від 

дня народження 

Ганса Гофмана) 

 

 

 

Гостомельська 

філія центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 

«З  Днем знань» 

 

 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Бенефіс місцевого 

поета « Зустріч з 

Аллою Тимошенко» 

 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Краєзнавчий 

калейдоскоп 

«Ворзель 

літературний» 

 

 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Фото міні – галерея 

«Свій край – кожній 

пташині рай» 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

ірпінських 

художників 

 

Літній концертний 

майданчик 

Урочистості до Дня 

Ворзеля. 

 

 



Музейні виставки. 
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