
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

17 грудня – 23 грудня 2018 року  

 

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

17 грудня 

 

 

18 грудня 

  

 

19 грудня 

 
20 грудня 

 

 

21 грудня 

 
 

22 грудня 

  

 

23 грудня 

 

Визначні дні, свята: 

 

День працівника 

державної виконавчої 

служби України 

Визначні дні, свята: 

 

День працівників органів 

РАГСу (РАЦСу) України 

 

Всесвітній день арабської 

мови в ООН 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

допомоги бідним 

 

День адвокатури України 

 

День святого Миколая 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

солідарності людей 

Визначні дні, свята: 

 

День народження кросворду 

Визначні дні, свята: 

 

День енергетика України 

 

День працівників 

дипломатичної служби 

України 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

сноуборду 

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. 

 

Ірпінська дитяча школа 

мистецтв 

17:00- Концерт учнів 

молодших класів та 

підготовчої групи «Зимова 

фантазія» 

 

  

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -

прийомгромадян з 

особистих питань, секретар 

міської ради  – Попсуй 

А.В. 

(каб.38) 

 

Зал засідань( ІІ повех) 

09:00-Засідання 

виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради. 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Театралізоване свято 

«Забілів снігами гай – іде 

Святий Миколай» 

 

Культурно-оздоровчий 

комплекс с. Гостомель 

16:00, 18:00- Новорічний 

мюзикл 

 

 
 

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 

 

Актова зала 

09:00-Сесія Ірпінської 

міської ради. 

 

Центральна площа 

17:00- Відкриття 

центральної ялинки  

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

Виставка «Вакації з 

ляльками Тетяни 

Федорової» ( етнографічна 

лялька заслуженого майстра 

народної творчості  України 

Т.С. Федорової) 

 

 

Гостомельський філіал 

Літературна феєрія «Він 

вночі мандрує, сном і 

казкою чарує» 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Ірпінська дитяча школа 

мистецтв 

17:00- Новорічний 

концерт класу учнів викл. 

Саєнко О.І. 

 

Центральний  

будинок культури 

17:00- Концерт студії 

Едельвейс 

 

Центральна бібліотека 

Книжкова виставка 

«Барви Плужникової 

поезії» (до 120-річчя від 

дня народження Євгена 

Плужника) 

 

Ворзельський філіал 

Книжково – ілюстративна 

виставка – подорож 

«Зустрічайте Миколая! 

Він вас всіх чудово знає» 

 

Культурно-оздоровчий 

комплекс с. Гостомель 

16:00,18:00- Новорічний 

мюзикл 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

2 поверх каб.20 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник міського 

голови - Чернявська О.І. 

 

Центральний  

будинок культури 

17:00- Новорічний концерт 

творчих колективів ЦБК 

 

Ірпінська дитяча школа 

мистецтв 

17:00- «Різдвяна вітальня» - 

концерт джазової та 

класичної музики учнів 

класу Свиріпи М.А. (в 

програмі сольні та 

ансамблеві твори) 

 

Будинок культури 

Вокальна студія 

«ДивоДар» 

17:00- В передчутті свята. 

Фестиваль новорічних 

пісень  

. 

Центральна бібліотека 

Книжкова виставка «Барви 

Плужникової поезії» (до 

120-річчя від дня 

народження Євгена 

Плужника) 

 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна бібліотека 

Книжкова виставка «Барви 

Плужникової поезії» (до 

120-річчя від дня 

народження Євгена 

Плужника) 

 

Ірпінська дитяча школа 

мистецтв 

11:00- Новорічний  концерт 

учнів викл. Радченко М.Р. 

 

14:00- Новорічний звітний 

концерт відділу  спец. 

фортепіано 

 

17:00- Звітний  концерт  

відділу “  Різдвяний 

музичний калейдоскоп” 

Виступають учні та 

викладачі класів гітари, 

духових та ударних 

інструментів,  класу 

джазового фортепіано 

 

Центральний  

будинок культури 

12:00-16:00- Майстерня 

щастя \ новорічні майстер-

класи 

16:00- Вистава Білосніжка 

 

Ворзельський філіал 

Книжково – ілюстративна 

виставка – подорож 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна бібліотека 

Книжкова виставка 

«Барви Плужникової 

поезії» (до 120-річчя від 

дня народження Євгена 

Плужника) 

 

Центральний  

будинок культури 

17:00- Класика у фойє . 

 

Ворзельський філіал 

Книжково – 

ілюстративна виставка – 

подорож «Зустрічайте 

Миколая! Він вас всіх 

чудово знає» 

 

Уваровський дім 

15:00- Відкриття 

Різдвяного Вертепу-

2019.  

Демонстрація х/ф 

«Божественне 

народження» (2006, 

США) 



Ворзельський філіал 

Книжково – ілюстративна 

виставка – подорож 

«Зустрічайте Миколая! Він 

вас всіх чудово знає» 

 

Уваровський дім 

14:00- Тематичний дитячий 

захід до Дня Святого 

Миколая 

 

Культурно-оздоровчий 

комплекс с. Гостомель 

15:00- Новорічний мюзикл 

17:00- Відкриття головної 

ялинки 

 

Військове містечко 

18:30- Відкриття ялинки 

 

 

 

 

Ворзельський філіал 

Книжково – ілюстративна 

виставка – подорож 

«Зустрічайте Миколая! Він 

вас всіх чудово знає» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

«Зустрічайте Миколая! Він 

вас всіх чудово знає» 

 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 

17:00- Відкриття Новорічної 

ялинки. Свято Миколая. 

 

Уваровський дім 

17:00- «Від класики до 

джазу» 

Сольний концерт 

заслуженого діяча мистецтв 

України В’ячеслава 

Полянського (ф-но) 

 

 

 


