
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

08 – 14 січня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

08 січня 
 

 

09 січня 
 

 

10 січня 
 

 

11 січня 
 
 

12 січня 
 

 

13 січня 
 

 

14 січня 
 

 

Визначні дні, свята: 

Собор Пресвятої 

Богородиці. 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

 

 

Визначні дні, свята: 

Всесвітній день 

“спасибі” 

 

Визначні дні, свята: 

 

Визначні дні, свята: 

 

Щедра кутя 

Визначні дні, свята: 

День Святого 

Василя Великого 

Новий рік за 

старим стилем 

Обрізання 

Господнє 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

12:00-Фестиваль  

«Різдвяна зірка» 
Ірпінська міська 

рада. 

15:00 – «Зустрічі 
старшого покоління» 

Культурно – 

оздоровчий 

комплекс 
с.Гостомель. 

 

Експозиція про 

історію і 

сьогодення. 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Експонується 

виставка «Герої 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
 

16:00  – Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів. 
Культурно – 

оздоровчий комплекс 

с. Гостомель 
. 

Експозиція про 

історію і сьогодення. 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

 

Експонується 

виставка «Герої 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні 

АТО). Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 
 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

09:00 -12:00 -  прийом 

громадян з особистих 
питань, заступник 

міського голови - Cемко 

Н.Г №20. 
 

15:00 - Мультфильм для 

дітей. Будинок культури 

с.Гостомель. 
 

Свято новорічної 

ялинки для груп 
початкової  підготовки. 

м. Ірпінь  ДЮСШ 

 

Експозиція про 

історію і сьогодення. 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 
 

Експонується 

виставка «Герої 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

09:00 – 12:00 – 

прийом громадян з 

особистих питань, 

заступник міського 

голови – 

Михальченко Л.Я. 

15:00 – Декупаж та 

вироби «Змайструй 

сам» Культурно – 

оздоровчий 

комплекс 

с.Гостомель. 

17:00 – Speaking 

ciub з Емеррі 

Брайк.Ірпінська 

міська рада. 

Експозиція про 

історію і 

сьогодення. 

Ірпінський 

історико-

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

15:00 – Трансляція 

кінофільмів 

с.Гостомель. 

 
Традиційний 

різдвяний турнір  з 
футболу серед учнів 

2007-2008 р. н. м. 

Ірпінь  3ОШ №3 
 

17:00 - «Молодіжний 

клуб». Молодь та 

підлітки селища. 
Культурно-

оздоровчий комплекс  

с. Гостомель. 
 

Експозиція про 

історію і 

сьогодення. 

Ірпінський 

історико-

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

10:00 - Міське 

спортивне свято 

"Тато, мама, я - 

спортивна сім‘я" 

ЗШ № 2. 

 

10:00 - Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів. 

Культурно – 

оздоровчий 

комплекс с. 

Гостомель. 

12:00 - Дитячий 

клуб. Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель. 

 
12:00 - Благодійне 

новорічне свято 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

3агальний 

чемпіонат України  

з боксу серед 

юнаків 2004-200 

р.н. м. Ірпінь. 
 

15:00 - 
Міжконфесійний 
різдвяний концерт  

актова зала 

виконкому. Актова 
зала виконкому. 

15:00 - Кінофільм 

для дорослих. 
Будинок культури 
с.Гостомель. 

 

Експозиція про 

історію і 

сьогодення. 

Ірпінський 

історико-



АТО). Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні АТО). 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

краєзнавчий музей. 

 

Експонується 

виставка «Герої 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні 

АТО). Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

краєзнавчий музей. 

 

Експонується 

виставка «Герої 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні 

АТО). Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

(вручення подарунків 

дітям соціально-
незахищених 

категорій). 
Центральний будинок 
культури.  

18:30 - Концерт 

Віктора Павлика. 
Центральний будинок 
культури. 

 

Експозиція про 

історію і сьогодення. 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

 

Експонується 

виставка «Герої 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні 

АТО). 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

краєзнавчий музей. 

 

Експонується 

виставка «Герої 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні 

АТО). Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 
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