
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

20 серпня – 26 серпня 2018 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

20 серпня 

 

 

 

21 серпня 

 

 

22  серпня 

 

  

 

23 серпня 

 

24 серпня 

 

25 серпня 

 

26 серпня 

 

Визначні дні,свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

Міжнародний день пам’яті 

жертв работоргівлі та її 

ліквідації 

 

Європейський День пам’яті 

жертв сталінізму і нацизму 

 

День Державного Прапора 

України 

 

Визначні дні, свята: 

 

День незалежності України 

 

День народження картопляних 

чіпсів 

Визначні дні, свята: 

 

День авіації України 

 

Міжнародний день 

бібліотечного блогера 

 

День далекобійника України 

 

Визначні дні, свята: 

 

День шахтаря України 

 

Свято Жнив 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ: 

 

09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих питань,  

керуючий справами –  

Негреша Д.М 

 

Приїзд команд на 

чемпіонат світу з футболу 

серед діаспорних команд  

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки: 

Виставка - перегляд 

«Г.Квітка-Основ`яненко – 

батько української прози» 

(175 років від дня смерті) 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка – інсталяція «Синьо 

– жовтий прапор України» 

 

Книжкова виставка – 

панорама «Усе моє, все 

зветься Україна» 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

  

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань,в.о. міського голови- 

секретар міської ради  – 

Попсуй А.В 

 

Стадіон « Чемпіон», 

 

9:30-Церемонія відкриття VII 

Чемпіонату Світу з футболу 

серед діаспорних команд. 

 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки: 

Виставка - перегляд 

«Г.Квітка-Основ`яненко – 

батько української прози» 

(175 років від дня смерті) 

 

Історичний щоденник «За 

синє небо, за жовте колосся 

прапору нашому ми 

вклонимося» 

. 

Книжково – ілюстративна 

виставка «Я вірю в майбутнє 

твоє, Україно» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка – інсталяція «Синьо 

– жовтий прапор України» 

 

Книжкова виставка – 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

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. 

 

Стадіон « Чемпіон», Стадіон 

УДФСУ,Стадіон 

Центральний. 

 

VII ЧемпіонатСвіту з футболу 

серед діаспорних команд 

 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки: 

Виставка - перегляд 

«Г.Квітка-Основ`яненко – 

батько української прози» (175 

років від дня смерті) 

 

Історичний щоденник «За синє 

небо, за жовте колосся прапору 

нашому ми вклонимося» 

 

Книжково – ілюстративна 

виставка «Я вірю в майбутнє 

твоє, Україно» 

 

Ворзельська філія центральної 

бібліотеки: 

 

Наради,засідання     

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 –прийом 

громадян з особистих питань,  

заступник міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Центральна бібліотека 

 

Книжкова виставка  «Прапор 

– наш державний символ» 

 

Парк ім. В. Правика 

 

18:00 - Концерт творчих 

колективів міста до Дня 

Державного прапора та  Дня 

Незалежності України 

 

 

Стадіон « Чемпіон»,  

13:00- Внесення Державного 

прапора 

 

VII ЧемпіонатСвіту з 

футболу серед діаспорних 

команд 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка - перегляд 

«Г.Квітка-Основ`яненко – 

батько української прози» 

(175 років від дня смерті) 

 

Історичний щоденник «За 

синє небо, за жовте колосся 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна бібліотека: 

 

Книжкова ілюстративна 

виставка «Моя держава – 

Україна!» 

 

Виставка майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва «Чарівна 

сила мистецтва» 

 

Алея героїв АТО 

 

10:00- Урочистості з нагоди 27-ї 

річниці Незалежності України 

 

Центральна площа 

 

11:00-13:00- Розважально-

патріотична програма для дітей 

 

17:00-21:00 - Святковий 

концерт 

 

Стадіон « Чемпіон» 

 

19:30-21:00 -Церемонія 

закриття VII ЧемпіонатСвіту з 

футболу серед діаспорних 

команд 

 

ДЮСШ 

Волейбольний турнір серед 

вихованців ДЮСШ,молоді та 

аматорів 

 

Турнір з футболу серед 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Парк В. Правика 

 

19:00- Літні музичні вечори. 

Концерт фольклорного 

ансамблю «Веселі музики»       

Національної філармонії 

України 

 

 

ДЮСШ 

Волейбольний турнір серед 

вихованців ДЮСШ,молоді та 

аматорів 

 

Турнір з футболу серед 

чоловічих команд 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка - перегляд 

«Г.Квітка-Основ`яненко – 

батько української прози» (175 

років від дня смерті) 

 

Історичний щоденник «За синє 

небо, за жовте колосся прапору 

нашому ми вклонимося» 

 

Книжково – ілюстративна 

виставка «Я вірю в майбутнє 

твоє, Україно» 

 

Ворзельська філія центральної 

бібліотеки: 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

ДЮСШ 

 

Кубок м.Ірпеня з тенісу 

серед чоловіків. 

 

Турнір з регбі серед 

хлопців 10-12 років. 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Історичний щоденник «За 

синє небо, за жовте колосся 

прапору нашому ми 

вклонимося» 

 

Книжково – ілюстративна 

виставка «Я вірю в 

майбутнє твоє, Україно» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка – інсталяція 

«Синьо – жовтий прапор 

України» 

 

Книжкова виставка – 

панорама «Усе моє, все 

зветься Україна» 

 



панорама «Усе моє, все 

зветься Україна» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка-агітація «Будь 

сучасним! Читай українське!» 

 

 

 

 

 

 

 

Виставка – інсталяція «Синьо – 

жовтий прапор України» 

 

Книжкова виставка – панорама 

«Усе моє, все зветься Україна» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка-агітація «Будь 

сучасним! Читай українське!» 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прапору нашому ми 

вклонимося» 

 

Книжково – ілюстративна 

виставка «Я вірю в майбутнє 

твоє, Україно» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка – інсталяція «Синьо 

– жовтий прапор України» 

 

Книжкова виставка – 

панорама «Усе моє, все 

зветься Україна» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка-агітація «Будь 

сучасним! Читай українське!» 

 

 

 

 

чоловічих команд. 

 

Центральна площа: 

 

Велоперегони серед молоді 

вулицями міста.( старт та 

фініш-Центральна площа) 

 

 

Сеанс одночасної гри з шахів 

серед дітей та дорослих з 

міжнародним майстром. 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка - перегляд 

«Г.Квітка-Основ`яненко – 

батько української прози» (175 

років від дня смерті) 

 

Історичний щоденник «За синє 

небо, за жовте колосся прапору 

нашому ми вклонимося» 

 

Книжково – ілюстративна 

виставка «Я вірю в майбутнє 

твоє, Україно» 

 

Ворзельська філія центральної 

бібліотеки: 

 

Виставка – інсталяція «Синьо – 

жовтий прапор України» 

 

Книжкова виставка – панорама 

«Усе моє, все зветься Україна» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка-агітація «Будь 

сучасним! Читай українське!» 

 

 

. 

 

 

Виставка – інсталяція «Синьо – 

жовтий прапор України» 

 

Книжкова виставка – панорама 

«Усе моє, все зветься Україна» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка-агітація «Будь 

сучасним! Читай українське!» 

 

 

. 
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