
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

02 квітня – 08 квітня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

02 квітня 
 

03 квітня 
  

04 квітня 
 

 

05 квітня 
 

  

06 квітня 
  
 

 

07 квітня 
 

08 квітня 
 

 

Визначні дні,свята: 

 

Міжнародний день 

дитячої книги 

 

Всесвітній День 

розповсюдження 

знань про аутизм 

 

Визначні дні, свята: 
 

 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний День 

бродячих тварин 

 

Міжнародний день 

просвіти з питань 

мінної небезпеки і 

допомоги в діяльності, 
пов’язаної з 

розмінуванням 

 

День веб-майстра 

 

Визначні дні, свята: 
 

 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

спорту на благо миру 

та розвитку 

 

Визначні дні, свята: 

 

Благовіщення 

 

Всесвітній день 

здоров’я 

 

Визначні дні, 

свята: 

День працівників 

військових 

комісаріатів 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

Актова зала ІМР: 
9:00 – Апаратна 

нарада. 

09:00 – 12:00 - 
прийом громадян з 

особистих питань,  

керуючий справами 

–  Негреша Д.М.  

Стадіон 

«Чемпіон» 

10:00 - Чемпіонат 

України з футболу 
серед спортсменів з 

вадами слуху 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 

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

питань, секретар 

міської ради  – 

Попсуй А.В. 
 

Стадіон 

«Чемпіон» 

10:00 - Чемпіонат 

України з футболу 

серед спортсменів з 

вадами слуху 
 

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. 

 

Стадіон «Чемпіон» 

10:00 - Чемпіонат 

України з футболу 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –
прийом громадян з 

особистих питань,  

заступник міського 
голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Стадіон 

«Чемпіон» 

10:00 - Чемпіонат 

України з футболу 

серед спортсменів з 
вадами слуху 
 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

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

питань, перший 

заступник міського 
голови - Cемко Н.Г 

Актова зала ІМР: 

10:00- Людина спорт 

2017 

 

Стадіон «Чемпіон» 

10:00 - Чемпіонат 

України з футболу 

серед спортсменів з 
вадами слуху 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

 

Дитяча бібліотека 

Народознавча 

криниця «Шати 

Великодні одягла 

земля» 

 

ГОСТОМЕЛЬ 

Будинок культури: 

15:00  - 

Майстер-клас по 

розпису Пасхальних 

писанок               

Наради,засідання

, культурні 

заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

 

Дитяча 

бібліотека 

Народознавча 

криниця «Шати 



 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий 

музей: 

17:00 - Вечір 

пам'яті «Данило 

Кулиняк – поет, 

прозаїк, журналіст, 

публіцист, історик 

і еколог». До 70-

річчя з дня 

народження  

 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова виставка 

«Я раб на галері 

поезії» (до 70-річчя 

з дня народження 

Д.І.Кулиняка) 
 

Виставка-портрет 

«Павло 

Скоропадський і 

Українська 

держава» (до 100-

річчя Української 

революції 1917-

1921 років) 

 

 

 
 

 

серед спортсменів з 

вадами слуху 
 

13:30 - Проведення 

ввідного тренінгу 

для керівників та 

вчителів ВНЗ в 

рамках підготовки ІІ 

Регіонального турніру 

для молоді Приірпіння 

«Business PROFI» 
 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

філія центральної 

бібліотеки: 

14:00 - Бесіда «У 

нікотиновому полоні 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно-

оздоровчий 

комплекс : 

13:00 - Шкільний 

фестиваль «Школа 

має талант» 

(Фінал,нагороджен-

ня)  Ірпінської 

зальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

№13 

 
ВОРЗЕЛЬ 

Уваровський дім: 

ІІІ регіональний 

конкурс молодих 

піаністів «Весна в 

Уваровському домі» 

(за окремим 

розкладом) 

 
 

 

Актова зала ІМР 

17:00 – Людина-
спорт 2017 - захід 

присвячений 

нагородженню 
найкращих 

спортсменів міста за 

підсумками їх 

спортивних 
досягнень у 2017 

році 

Дитяча 

бібліотека 

Народознавча 

криниця «Шати 

Великодні одягла 

земля» 

 
 

ВОРЗЕЛЬ 

Уваровський дім: 

ІІІ регіональний 

конкурс молодих 

піаністів «Весна в 

Уваровському 

домі» (за окремим 

розкладом) 

 
КОЦЮБИНСЬКЕ 
Будинок культури: 

14:00 - Майстер-

клас по 

виготовленню 

писанок 

 
 

 

 

 

 

Будинок культури: 

14:00 - Вистава 

«Тля» від студії 

театру та кіно 

«Ромео і Джульєта»  
 

Дитяча бібліотека 

Народознавча 

криниця «Шати 

Великодні одягла 

земля» 
 

Ірпінський історико- 

краєзнавчий музей: 

 

Центральна 

бібліотека: 

Мистецька виставка 

«Великий майстер 

Відродження» (до 

535-річчя від дня 

народження Рафаеля 

Санті) 

 

ГОСТОМЕЛЬ 

філія центральної 

бібліотеки: 

16:00 - Вікторина – 

роздум «Птахи 

нашого краю» 

 

Проблемна  виставка 

«Про здоров’я треба 

знати, про здоров’я 

треба дбати 

 

Бібліо – коктейль 

«Сяйво Великодньої 

писанки»  

філія центральної 

бібліотеки: 

Бібліо – коктейль 

«Сяйво Великодньої 

писанки» 

 
ВОРЗЕЛЬ 

філія центральної 

бібліотеки: 

Виставка – 

інсталяція «Христос 

воскрес! Співають 

дзвони великодні 
 

 

 

 

Великодні одягла 

земля» 
 

 
 

ГОСТОМЕЛЬ 

філія 

центральної 

бібліотеки: 

Бібліо – коктейль 

«Сяйво 

Великодньої 

писанки» 

 
ВОРЗЕЛЬ 

філія 

центральної 

бібліотеки: 

Виставка – 

інсталяція 

«Христос воскрес! 

Співають дзвони 

великодні 

 
КОЦЮБИНСЬКЕ 

Будинок 

культури: 

Виставка писанок 
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