
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

26 листопада – 02 грудня 2018 року  

 

 

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

26 листопада 

Дні народження: 

 

 

27  листопада 

 Дні народження: 

 

 

28  листопада  

Дні народження: 

 

 

29  листопада 

Дні народження: 

 

30 листопада 

 Дні народження: 

 

 

01 грудня 

 Дні народження: 

 

 
 

02  грудня 

Дні народження: 

 

 

Визначні дні, свята: Визначні дні, свята: 

 

День заснування 
Національної Академії Наук 

України 

 
 

Визначні дні, свята: 

 

Початок Різдвяного посту 

Визначні дні, свята: 

 

День солідарності з 
палестинським народом 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день інформації 
 

День домашніх тварин 

 
Міжнародний день захисту 

інформації 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом 

 

День невролога 
 

День працівників прокуратури 

України 
 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 
боротьби за скасування 

рабства 

 
 

 

 
 

 



Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 - прийом 
громадян з особистих питань,  

керуючий справами –  

Негреша Д.М 

( каб.36) 

 

 

09:00-10:00 – засідання 

виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради 

 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей  
Виставка «Убитих 

Голодомором українців 

пам’ятаємо» 
 

Експозиція про історію і 

сьогодення Ірпінського краю 

 

 
 

Коцюбинська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова виставка «В 

пам'ять про скорботний 33-й» 

 
Центральна бібліотека 

Акція пам’яті «Голодомор – 

помста за свободу» 
 

 

 

 

 

  

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –прийом 
громадян з особистих питань, 

секретар міської ради  – 

Попсуй А.В. 

(каб.38) 

 

 

09:00-10:00 – засідання сесії 

Ірпінської міської ради 

 

Зал засідань( 2 поверх) 

17:00-19:00- Тренінг-

презентаційна на тему 
Фундамент твого імунітету 

 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 
Новосельської 
 
 
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей  

Виставка «Убитих 
Голодомором українців 

пам’ятаємо» 

 

Експозиція про історію і 

сьогодення Ірпінського краю 

 

 

Коцюбинська  філія 

центральної бібліотеки 
Книжкова виставка «В 

пам'ять про скорботний 33-й» 

 
 

Ірпінська дитяча музична 

школа 
17:00- Григорій Майборода, 

Платон Майборода, 

Мирослав Скорик - 
українські композитори 

ювіляри – наші сучасники 

 
 

 

Центральна бібліотека 
Книжкова виставка «Майдан 

гідності» 

 
 

Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 
Акція пам`яті «Мій  Майдан» 

 

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 «Убитих 
Голодомором українців 

пам’ятаємо» 

 
Експозиція про історію і 

сьогодення Ірпінського краю 

 
Будинок культури 

с.Гостомель 

15:00- мультфільми для дітей 

 

 

 

 

 

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 «Убитих 

Голодомором українців 

пам’ятаємо» 
 

Експозиція про історію і 

сьогодення Ірпінського краю 

 
Культурно-оздоровчий 

комплекс  с. Гостомель 

15:00 - Декупаж та вироби 

«Змайструй сам» 
 

 

 
 

 

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 «Убитих 

Голодомором українців 
пам’ятаємо» 
 

Експозиція про історію і 
сьогодення Ірпінського краю 
 

Виставка живопису Наталі 

Селіванової «Подробиці» 

 
Культурно-оздоровчий 

комплекс  с. Гостомель 

18:00- «Молодіжний клуб». 

Молодь та підлітки селища. 
 

Центральний будинок 

культури. 
18:00 - Вася Че.  

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей  

Виставка «Убитих 
Голодомором українців 

пам’ятаємо» 

 
Експозиція про історію і 

сьогодення Ірпінського краю 

 
Культурно-оздоровчий 

комплекс  с. Гостомель 

12:00 – Дитячий клуб 

 

 

 

 

 

 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка «Убитих 
Голодомором українців 

пам’ятаємо» 

 
Експозиція про історію і 

сьогодення Ірпінського 

краю 
 
 

Будинок культури 

с.Гостомель 

15:00-кінофільм для 

дорослих 

 


