
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

05 листопада – 11 листопада 2018 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

05 листопада 

 

 

06 листопада 

  

 

 

07 листопада  

 

 

08 листопада 

 

 

09 листопада 

 
 

10 листопад 

 
11 листопада 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

розповсюдження інформації 
про проблему цунамі 

 
Міжнародний тиждень 

науки та миру 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

запобігання експлуатації 
навколишнього середовища під 

час війни та збройних 
конфліктів 

Визначні дні, свята: 

 
Міжнародний тиждень науки 

та миру 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день містобудування 

 

Міжнародний день КВК (клуба 

веселих та кмітливих) 

Визначні дні, свята: 

 
Міжнародний день проти 

фашизму, расизму та 

антисемітизму 
 

Всеукраїнський день працівників 

культури та майстрів 

народного мистецтва 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний тиждень науки 

та миру 
 

Всесвітній день молоді 
 

Міжнародний день бухгалтера 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний тиждень 

науки та миру 
 

Міжнародний день 
енергозбереження 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих 

питань,  керуючий 

справами –  Негреша Д.М 

( каб.36) 

 

Зал засідань 

09:00-  Нарада з 

комунальними службами 

міста. 

Центральний  

будинок культури 

18:00- Персональна 

виставка С.Сігіди та 

майстер-класи   

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральна бібліотека: 

Книжкова виставка «Мово 

моя материнська» 

 

Ворзельський філіал: 

Виставка – спомин «Цей 

день в серцях нащадків 

буде жити» 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -

прийомгромадян з 

особистих питань, секретар 

міської ради  – Попсуй 

А.В. 

(каб.38) 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Виставка «Миттєвості 

визволення» (до 75-річчя 

визволення Ірпеня від 

німецьких окупантів) 

Центральна бібліотека: 

 

11:00- Патріотичний захід 

до 75-річчя визволення 

Ірпеня від німецьких 

окупантів 

 

12:30- Театральний проект 

"Жива книга"   

 

Книжкова виставка «Мово 

моя материнська» 

 

Краєзнавча виставка 

«Нескорена земля 

Київська»  

 

 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Зал засідань( 2 поверх) 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, в.о. міського голови- 

секретар міської ради  – 

Попсуй А.В. 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, перший заступник 

міського голови  

Маркушин О.Г 

 

Ірпінська дитяча музична 

школа ім. М.Вериківського 

17:00- День відкритих 

дверей 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральна бібліотека: 

Книжкова виставка «Мово 

моя материнська» 

 

Краєзнавча виставка 

«Нескорена земля Київська»  

 

 Книжкова виставка 

«Майстер слова світової 

літератури: Альберт Камю» 

( до 105 –річчя від дня 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральна бібліотека: 

Книжкова виставка «Мово 

моя материнська» 

 

Ірпінська дитяча 

музична школа ім. 

М.Вериківського 

17:00- Вечір фортепіанної 

музики епохи романтизму 

 

Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 

Літературний подіум – 

виставка «Рідної мови 

душа» 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова виставка «Це 

мова моєї Вкраїни» 

 

 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

2 поверх каб.20 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник міського 

голови - Чернявська О.І. 

 

Актова зала  
15:00- Урочистості з нагоди 

Всеукраїнського дня 

працівників культури та 

майстрів народного 

мистецтва 

 

15:30- Концерт Квартету 

баяністів імені Миколи 

Різоля 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральна бібліотека: 

11:00- Всеукраїнський 

диктант національної 

єдності «Сила нації в 

єдності» 

Книжкова виставка «Мово 

моя материнська» 

 

Всеукраїнський диктант 

національної єдності «Сила 

нації в єдності» 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Стадіон «Чемпіон» 

09:00-18:00- Кубок 

Київщини з регбі 

 

Міський будинок культури 

12:00- Концертна програма 

творчих колективів МБК 

 

Центральний  

будинок культури 

17:00- Вистава мюзикл 

«Рапунцель» 

 

Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 

Літературний подіум – 

виставка «Рідної мови 

душа» 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова виставка «Це 

мова моєї Вкраїни» 

 

Огляд літератури «Життя і 

творчий шлях 

І.Котляревського» (180 

років від дня смерті) 

Будинок культури 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Стадіон «Чемпіон» 

12:00-15:00- Ігри 

Чемпіонату України ФК 

«Колос» U17-U19 

 

Центральний  

будинок культури 

17:00- Класика у фойє. 

Сольний концерт 

народної артистки 

України Ольги 

Чубаревої 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова виставка «Це 

мова моєї Вкраїни» 

 

Огляд літератури 

«Життя і творчий шлях 

І.Котляревського» (180 

років від дня смерті) 

 

Клуб м-н Романівка 

16:30- Звітний  концерт 

Школи барабанщиків В. 

Петренко 

 

 



 

Ірпінська дитяча 

бібліотека  

Літературно – мовознавча 

мозаїка «У дзеркалі слова» 

 

 

Ворзельський філіал: 

Виставка – спомин «Цей 

день в серцях нащадків 

буде жити» 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова виставка «Це 

мова моєї Вкраїни» 

 

Будинок культури 

с.Гостомель 

17:00- Майстер - клас з 

Петриківського розпису   

 

 
 

 
 

народження ) 

 

Ворзельський філіал: 

Виставка – спомин «Цей 

день в серцях нащадків буде 

жити» 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова виставка «Це 

мова моєї Вкраїни» 

 
 

 

 

 

 

Огляд літератури «Життя і 

творчий шлях 

І.Котляревського» (180 

років від дня смерті) 
 

 

Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 

Літературний подіум – 

виставка «Рідної мови 

душа» 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова виставка «Це 

мова моєї Вкраїни» 

 

Огляд літератури «Життя і 

творчий шлях 

І.Котляревського» (180 

років від дня смерті) 

 

Коцюбинська  філія 

центральної бібліотеки 

Бібліотечний урок «Пишемо 

грамотно, говоримо 

правильно» 

 

 

 

 
 

смт.Коцюбинське 

12:00- Урочисті збори до 

Всеукраїнського дня 

працівників культури та 

аматорів народного 

мистецтва «Творчий 

калейдоскоп» 

 

Уваровський дім 

17:00- Вечір французької 

камерної музики за участю 

лауреатів міжнародних 

конкурсів Катерини 

Козачишиної (скрипка) та 

Каріни Мікаелян 

(фортепіано) 

 

Клуб м-н Романівка 

17:00- Капусник 

  

 


