
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

30 квітня – 06 травня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

30 квітня 
 

 

01 травня 
  

02 травня 
 

 

03 травня  
 

  

04 травня 
 

 

05 травня 
  

 

 

06 травня 
 

 

Визначні дні,свята: 

 

Міжнародний день 

джазу 

Визначні дні, свята: 
 

День Праці 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 
 

Всесвітній день 

свободи преси 

День народження 

спаму 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

акушерки 

Міжнародний день 

боротьби за права 

інвалідів 

Визначні дні, 

свята: 

День прикордонника 

України 

День Георгія (Юрія) 

Побідоносця 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 

Центральна 

бібліотека 
Героїко-патріотична 

зона «Україна у вогні 

Другої світової війни» 
 

Краєзнавча 

книжкова виставка 

«Земний уклін  тобі, 

солдате» 

 

 
 

 
 
 

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 

 

Зала засідань (ІІ 

поверх) 

14:00-засідання 

організаційного 
комітету з питань 

відзначення державних 

та професійних свят у 

травні місяці. 
 

Центральна 

бібліотека 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –
прийом громадян з 

особистих питань,  

заступник міського 
голови – 

Михальченко Л.Я. 

Центральна 

бібліотека 
Героїко-патріотична 

зона «Україна у вогні 

Другої світової 
війни» 

 

Краєзнавча 

книжкова виставка 

«Земний уклін  

тобі, солдате» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 -12:00 -  прийом 
громадян з особистих 

питань, перший 

заступник міського 
голови - Cемко Н.Г 

 

Центральна 

бібліотека 
Героїко-патріотична 

зона «Україна у вогні 

Другої світової війни» 
 

Краєзнавча книжкова 

виставка «Земний 

уклін  тобі, солдате» 

 

 

Літературно-

музичний вечір 

«Україна у вогні» ( за 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральна 

бібліотека 

Героїко-патріотична 

зона «Україна у вогні 
Другої світової війни» 

 

Краєзнавча книжкова 

виставка «Земний 

уклін  тобі, солдате» 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Фотовиставка  

«Миттєвості 

Перемоги» 

 

Стадіон «Чемпіон» 

09:00-13:30-Загальні 

змагання Чемпіонату 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральна 

бібліотека 

Героїко-патріотична 

зона «Україна у вогні 
Другої світової 

війни» 

 

 

Краєзнавча 

книжкова виставка 

«Земний уклін  тобі, 

солдате» 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Фотовиставка  

«Миттєвості 

Перемоги» 

 



Героїко-патріотична 

зона «Україна у вогні 
Другої світової війни» 

 

 

Краєзнавча книжкова 

виставка «Земний 

уклін  тобі, солдате» 

 
 

 

 

 

 

Фотовиставка  

«Миттєвості 

Перемоги» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

творчістю 

О.Довженка, Л. 

Первомайського,  М. 

Рильського) 

 

17:00- Презентація 

каталогу художнього 

пленеру «Зима в 

Ірпені» 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Фотовиставка  

«Миттєвості 

Перемоги» 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

України з регбі -7 

серед дорослих. 

 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова – 

панорама 

«Безсмертна слава у 

віках» 

 

Уваровський дім 

19:00- Концерт 

вокальної музики 

«Alma di barocco» за 

участю артистів 

Національної 

філармонії України, 

лауреатів 

міжнародних 

конкурсів Ольги 

Табуліної (мецо-

сопрано) та 

Володимира 

Кнорозка (ф-но) 
 

 

 

 

 

 

 
 

Парк 

Письменників» 

Дитяча велогонка 

«just Rovers» 

 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова – 

панорама 

«Безсмертна слава у 

віках» 

ГОСТОМЕЛЬ 
Культурно-

оздоровчий комплекс  

с. Гостомель 

Благодійний 

святковий концерт 

присвячений 

здоровому образу 

життя «Світло 

майбутнього» 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – реквієм 

«Тихі зорі вічної 

пам’яті» 

 

Урок мужності 

«Дорогами 

Ворзельського 

підпілля» 
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