
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

25 жовтня – 31 жовтня 2021 року 

 

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

25 жовтня 

Дні народження: 

  

26 жовтня 

Дні народження: 

 

 

 

27 жовтня  

Дні народження: 

 

 

28 жовтня 

Дні народження: 

 

29 жовтня 

Дні народження: 

 

 

30 жовтня 

Дні народження: 

 

 

31 жовтня 

Дні народження: 

 
 

Визначні дні, свята: 

 

Визначні дні,  свята: 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Визначні дні, свята: 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Зала засідань 

ВК ІМР (ІІ поверх) 
09:00 

нарада з КП 

 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Зала засідань 

ВК ІМР (ІІ поверх) 
09:00 

Засідання ВК ІМР 

 

Зала засідань 

ЦНАП ВК ІМР 

(І поверх) 

09:30 

Засідання комісії з 

питань регламенту, 

депутатської етики та 

внутрішньої 

політики, виявлення 

та протидії корупції, 

взаємодії з 

правоохоронним и 

органами та 

інформаційної 

політики 

 

 

 

 

 

 

Зала засідань 

ВК ІМР (ІІ поверх) 

10:00 

Засідання комісії з 

питань земельних  

відносин, лісових та 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

каб. 52 

(ІІІ поверх) 

08:30 
 Засідання комісії 

 з питань житлово-

комунального 

господарства, 

промисловості, 

транспорту, 

енергетики, зв’язку  

та побутового 

обслуговування 

населення  

 

каб. 44 

(ІІІ поверх) 

15:00 
Засідання комісії  

з питань бюджету, 

фінансів, цін та 

ціноутворення 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Актова зала 

            (І поверх) 

10:00 

Сесійне засідання 

 

Ірпінська міська 

публічна бібліотека 

імені Максима 

Рильського- 

протягом дня- 

показ документального 

фільму 

 «День Перемоги. 

Визволення України» 

 

Центральний будинок 

культури 

19:00 

Сольний концерт 

Сергія Піскуна 

 «Ти – королева» 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Центральний 

будинок культури 

17:00 

Казкове шоу-мюзикл 

«Алладін і чарівна 

лампа» 

Наради, засідання, 

заходи: 

Центральний 

будинок культури 

17:00 

Концерт мистецького 

проекту «Класика у 

фоє» 

 



природоохоронних 

питань 

 

Зала засідань 

ЦНАП 

ВК ІМР (І поверх) 

11:00 
 Засідання комісії з 

питань освіти, науки, 

молоді, спорту, 

медицини, культури, 

соціального захисту 

населення, наслідків 

аварії на ЧАЕС та 

питань АТО, 

переселенців, 

бойових дій 

*Протягом місяця: 
Історико-краєзнавчий музей м. Ірпінь, вул. Шевченка 4 

 

- постійно діюча виставка «Герої нашого часу» (присвячена нашим землякам, що загинули в зоні АТО) 

- щодня, крім сб-нд 10.00-18.00 Екскурсії музейними залами 

 

14.10-31.10 Виставка «Козацькому роду нема переводу»  заслуженого майстра народної творчості України, етнолялькарки Тетяни Федорової 

 
 

 

 

 

 


