
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

12 листопада – 18 листопада 2018 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

12 листопада 

 

 

13 листопада 

 

 

14 листопада  

 

 

15 листопада 

 

 

16 листопада 

 
 

17 листопада 

  

 

18 листопада 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день боротьби 

з пневмонією 

 

День фахівця з безпеки 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день сліпих 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день боротьби з 

діабетом 

 

Міжнародний день логопеда 

 

Всесвітній день 

геоінформаційних систем 

(ГІС) 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день відмови 

від паління 

 

Міжнародний день філософії 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

толерантності 

 

День морської піхоти 

України 

 

День працівників радіо, 

телебачення та зв’язку 

України 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

студентів 

 

День студента в Україні 

 

Всесвітній день боротьби 

проти хронічного 

обструктивного 

захворювання легень 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день пам’яті 

жертв дорожньо-

транспортних пригод 

 

День працівників 

сільського господарства 

України 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих 

питань,  керуючий 

справами –  Негреша Д.М 

( каб.36) 

 

Зал засідань( ІІ поверх) 

09:00- Нарада з 

комунальними службами 

міста. 

 

Актова зала 

10:30-17:30- Тренінг 

"Залучення громадян до 

прийняття важливих 

рішень. Шляхи 

налагодження діалогу між 

владою та громадою" 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральна бібліотека 

Інформаційна виставка- 

питання «Толерантність – 

шлях до миру» 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова виставка «Це 

мова моєї Вкраїни» 

 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -

прийомгромадян з 

особистих питань, секретар 

міської ради  – Попсуй 

А.В. 

(каб.38) 

Зал засідань( ІІ поверх) 

09:00- Засідання 

виконавчого комітету ІМР 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральна бібліотека 

Інформаційна виставка- 

питання «Толерантність – 

шлях до миру» 

 

ДНЗ «Лісова пісня» 

Концерт  духових та 

ударних інструментів  

«Листопад» 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова виставка «Це 

мова моєї Вкраїни» 

 

 

 

 

 

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 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Ірпінська дитяча школа 

мистецтв 

17:00- Концерт «Посвята в 

юні музиканти» 

 

Центральна бібліотека 

Інформаційна виставка- 

питання «Толерантність – 

шлях до миру» 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова виставка «Це 

мова моєї Вкраїни» 

Огляд літератури «Життя і 

творчий шлях 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Актова зала 

09:00-  Сесія Ірпінської 

міської ради 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральний  

будинок культури 

19:00- Вистава 

«Справжній коханець 

Казанова» 

 

Центральна бібліотека 

Інформаційна виставка- 

питання «Толерантність – 

шлях до миру» 

 

Книжкова виставка – 

портрет «Діячі 

Української революції»  

( до 100-річчя Української 

революції ) 

 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

2 поверх каб.20 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник міського 

голови - Чернявська О.І. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральна бібліотека 

Інформаційна виставка- 

питання «Толерантність – 

шлях до миру» 

 

Книжкова виставка – 

портрет «Діячі Української 

революції» ( до 100-річчя 

Української революції ) 

ДЮСШ 

Чемпіонат України з 

волейболу «Дитяча ліга» 

серед юнаків 2006 р.н. і 

молодші 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Огляд літератури «Життя і 

творчий шлях 

І.Котляревського» (180 

років від дня смерті) 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральний  

будинок культури 

17:00- Вася Че «13 новых 

истерик» фойє 

 

Центральна бібліотека 

Книжкова виставка – 

портрет «Діячі Української 

революції» ( до 100-річчя 

Української революції ) 

 

Книжкова виставка 

застереження «Не пусти 

життя за димом» 

 

ДЮСШ 

Чемпіонат України з 

волейболу «Дитяча ліга» 

серед юнаків 2006 р.н. і 

молодші 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Огляд літератури «Життя і 

творчий шлях 

І.Котляревського» (180 

років від дня смерті) 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральний  

будинок культури 

17:00- Класика у фойє 

 

Центральна бібліотека 

Книжкова виставка – 

портрет «Діячі 

Української революції» ( 

до 100-річчя Української 

революції ) 

 

Книжкова виставка 

застереження «Не пусти 

життя за димом» 

 

Книжкова виставка 

«Майдан гідності» 

 

ДЮСШ 

Чемпіонат України з 

волейболу «Дитяча ліга» 

серед юнаків 2006 р.н. і 

молодші 

 

 

  



 

Огляд літератури «Життя і 

творчий шлях 

І.Котляревського» (180 

років від дня смерті) 

 

 

 

 

Огляд літератури «Життя і 

творчий шлях 

І.Котляревського» (180 

років від дня смерті) 

 
 

 
 

І.Котляревського» (180 років 

від дня смерті) 

 
 

 

 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Огляд літератури «Життя і 

творчий шлях 

І.Котляревського» (180 

років від дня смерті) 

 

 

 

 

 

 
 

Розповідь – діалог «На 

доброму серці тримається 

світ» 

 

Уваровський дім 

17:00- Душі моєї пісня» 

Сольний концерт лауреата 

міжнародних конкурсів, 

професора факультету 

мистецтв ім. А. 

Авдієвського НПУ ім. 

Драгоманова Тетяни 

Жигінас (сопрано) 

 

 

 

 

 


