
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

12 – 18 лютого 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

12 лютого 
 

13 лютого 
 

14 лютого 
 

15 лютого 

 
 

16 лютого 
 

 

17 лютого 
 

 

18 лютого 
 

Визначні дні, свята: 

 

Масляна 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній День 

радіо 

Визначні дні, свята: 
 

День всіх закоханих 

Визначні дні, свята: 

 

День комп’ютерника 

 

День пам’яті воїнів – 

інтернаціоналістів 

 

Стрітення Господнє 

 

Визначні дні, свята: 
 

День 

Незалежності 

Литви 

Визначні дні, свята: 

 

День спонтанного 

прояву доброти 

Визначні дні, свята: 

 

Прощена неділя 

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.  
 

Всеукраїнський 

відкритий 

художній пленер 

«Зима в Ірпені» 

 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий 

музей: 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, секретар 
міської ради  – Попсуй 

А.В. 

09:00 – засідання 
виконавчого комітету 

ІМР 

14:00 – засідання 
робочої групи з питань 

впровадження 

основних положень на 

принципів 
громадського бюджету 

(2 поверх ІМР). 

 
Всеукраїнський 

відкритий художній 

пленер «Зима в Ірпені» 

 

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 

 

Конференц Хол  

м. Ірпінь: 

18:00 -Церемонія 

закриття 

всеукраїнський 

відкритий художній 

пленер «Зима в 

Ірпені»  

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –прийом 

громадян з особистих 
питань,  заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я.. 

 
Центральна 

бібліотека: 
12:00- Літературна 

година «Літератори 

Приірпіння: Валер’ян 
Підмогильний» 

 

17:00- Speaking club  

( актова зала)  
 

Культурно- 

оздоровчий комплекс 

с. Гостомель: 

18:00 -Святковий 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 
особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 
Cемко Н.Г  

 

 
 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральна площа: 

12:00 - Свято 

Масниці в Ірпені. 

 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

 

12:00- Конкурс 

млинців «Ой, 

смачніший чий 

млинець»  

 
 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральна 

площа: 

12:00 - Свято 

Масниці в Ірпені. 

 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс 

с. Гостомель  

12:00 - Народні 

святкові гуляння 

«Масниця» 

 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське: 

12:00 - Масляна. 

Народні гуляння.  

 



Фотовиставка 

Світлани 

Середенко і 

Олександра 

Шевченка «Дві 

години в Неаполі» 

 

Центральна 

бібліотека: 

Книжкова виставка 

«В любові нам 

вічність дається» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс  
15:00 - «Зустрічі 

старшого покоління» 
 

Центральна 

бібліотека: 
Книжкова виставка «В 

любові нам 

вічність дається» 
 

 

Центральна 

площа: 

18:00-Святкові 

заходи до Дня 

закоханих.  

 

Центральна 

бібліотека: 

Книжкова виставка 

«В любові нам 

вічність дається» 

 

 

квест для молоді 

селища 
до дня «Святого 

Валентина» 

 

Центральний 

будинок культури 

18:00 - Концерт 

англійського клубу 

до дня Закоханих  
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