
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

15 жовтня– 21 жовтня 2018 року  

 

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

15 жовтня  

 
 

16 жовтня 

 

 

17 жовтня  

 

 

18 жовтня  

 

 

19  жовтня 

 

 

  

20 жовтня 

 

 

 

21 жовтня 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

боротьби з раком 

грудей 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

анестезіолога 

 

Всесвітній день 

здoрoвoгo харчування 

 

День Шефа (День 

керівника або боса) 

 

День алерголога 

 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

боротьби за ліквідацію 

злиднів 

 

Визначні дні, свята: 

 

Європейський День 

боротьби з 

торгівлею людьми 

 

 

Міжнародний день 

кредитних спілок 

 

 

Україна увійшла до 

Ради Європи 

 

Визначні дні, свята: 

 
Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

профілактики 

остеопорозу 

 

Всесвітній день 

статистики 

 

 

Всеукраїнський день 

боротьби із 

захворюванням на рак 

молочної залози 

 

День військового 

зв’язківця 

 

Міжнародний день 

авіадиспетчера 

 

Визначні дні, свята: 

 

День працівників 

харчової 

промисловості 

 



Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих питань,  

керуючий справами –  
Негреша Д.М 

 

Книжкова виставка подорож  
в історію «Служили Богові і 

Україні» 

Центральна 
 бібліотека 

 

Патріотична літературна 
мандрівка «Мужність і 

відвага крізь покоління» 

Ворзельська  філія 
центральної бібліотеки 

 

Виставка-портрет «Герої 
живуть у віках» 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 
 

Виставка «Лінія фронту». 

Фото Олеся Кромпляса із 
зони АТО 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
 

Художня  виставка дитячих 

робіт до Дня Захисника 
Вітчизни «Подаруй свою 

повагу захиснику!» 

Будинок культури 
смт.Коцюбинське 

 

Літературна вікторина – 
пошук «Пригоди малих 

козаків (за романом В. 

Рутківського «Джури козака 
Швайки») 

Ірпінська дитяча бібліотека 

 
20.00 - Вечір відпочинку 

молоді 

БК с.Гостомель 
 

14:00-Святковий концерт до 
Дня Захисника України 

Уваровський дім 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийомгромадян 

з особистих питань, секретар 

міської ради  – Попсуй А.В. 

(каб.38) 

 

09:00 - Засідання сесії ІМР 
Актова зала ІМР 

 

Виставка-портрет «Герої 
живуть у віках» 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 
 

Виставка «Лінія фронту». Фото 

Олеся Кромпляса із зони АТО 
Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

 
Виставка живопису О. І. 

Черкашина 

Уваровський дім 
 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Зал засідань( 2 поверх) 

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 

 

 
Чемпіонат Університету ДФС 

України з стрітболу серед 

збірних команд ННІ, ФПМ та 
ІДКЕП 

Стадіон  

НУДФСУ 
 

Виставка «Лінія фронту». Фото 

Олеся Кромпляса із зони АТО 
Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

 
 

Виставка живопису О. І. 

Черкашина 
Уваровський дім 

 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

2 поверх каб.20 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 
питань, заступник міського 

голови – Михальченко Л.Я. 

 
10:00-14:00 - Форум 

підприємців. 

Ірпінська  
міська рада 

 

 
Виставка «Лінія фронту». 

Фото Олеся Кромпляса із 

зони АТО 
Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

 
Виставка живопису О. І. 

Черкашина 

Уваровський дім 
 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

2 поверх каб.20 

09:00 – 12:00 -прийом громадян 

з особистих питань, заступник 
міського голови - Чернявська 

О.І. 

 
18:00 -Чесні вечори з Васею ЧЕ 

Центральний 

будинок культури 
 

 

10:00-12:00 - Зустріч з 
компанією ТОВ "FDI" 

Зал засідань 

( 2 поверх) 
 

Виставка живопису О. І. 

Черкашина 
Уваровський дім 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

10:00-11:30- 

Гра Чемпіонату Києво-

Святошинського району з 
футболу між 

ФК»Сокіл»(Рубежівка)/ФК 

«Хотив» 
Стадіон 

 «Чемпіон» 

 
15:00-16:30 - Гра Чемпіонату 

Київської області з футболу 

між ФК «Сокіл» 
(Рубежівка)/ФК «Музичи» 

Стадіон 

 «Чемпіон» 
 

19:00 - 

Благодійний концерт гурту 
«ФРІСТАЙЛ» в підтримку 

Ніни Кірсо (зараз перебуває у 

комі в лікарні після інсульту) 
Центральний 

будинок культури 

 
Інформаційна виставка Що 

повинен знати учень про 

правила дорожнього руху / до 
Десятиліття дій з забезпечення 

безпеки дорожнього руху – 

2011-2020, ООН 
Центральна бібліотека 

 

Виставка живопису О. І. 
Черкашина 

Уваровський дім 

 
 

Виставка «Краса рідного 

краю». Живопис Вікторії 
Новосельської 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

14:00 –  

Дитяча КРІО-вистава, 

лазерне «Смайл шоу» 
Центральний 

будинок культури 

 
 

18:00 - Вистава за участю 

Володимира Горянського та 
Руслани Писанки «Проделки 

ангелов» 

Центральний 
будинок культури 

 

Інформаційна виставка Що 
повинен знати учень про 

правила дорожнього руху / 

до Десятиліття дій з 
забезпечення безпеки 

дорожнього руху – 2011-

2020, ООН 
Центральна 

Бібліотека 

 
Виставка живопису О. І. 

Черкашина 

Уваровський дім 
 

 

Виставка «Краса рідного 
краю». Живопис Вікторії 

Новосельської 

Ірпінський історико-
краєзнавчий музей 

 

17:00- «Літа за літами» 
Концерт  артистів 

Національної філармонії 

України, заслужених 
артистів України Віктора 

Тіткіна (баритон), Валентини 

Матюшенко (сопрано),  
Неліди Афанасьєвої (ф-но) 

Уваровський дім 

 


