
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

21 січня – 27 січня 2019 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

21 січня 

 

22 січня 

  

 
 

23 січня 
 

 

24 січня 
 

 

25 січня 
 

26 січня 

 

 

27 січня 

 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

обіймів 

Визначні дні, свята: 

 

День Соборності України 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

День мучениці Тетяни (день 

студента) 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день митника 

 

День працівника контрольно-

ревізійної служби України 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

пам’яті жертв 

Голокосту 

 

Міжнародний день без 

Інтернету 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих 

питань,  керуючий 

справами –  Негреша Д.М 

( каб.36) 

 

Зал засідань 

09:00-Нарада з 

представниками 

комунальних 

підприємств. 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка-рубрика 

«Соборна, вільна, 

незалежна!» 

 

Центральна міська 

бібліотека для дорослих 

Книжково-ілюстративна  

виставка « Україна навіки 

соборна» 

 

Центральна міська 

бібліотека для дітей 

Книжково-ілюстративна  

виставка « Віра зцілить 

душі» 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Тематичний  огляд 

«Соборна  мати Україна – 

одна для всіх, як оберіг» 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, в.о. міського 

голови- секретар міської 

ради  – Попсуй А.В 

 

За засідань 

09:00-Засідання 

виконавчого комітету. 

 

Центральна площа 

10:00- Мітинг до Дня 

Соборності 

 

Центральна міська 

бібліотека для дітей 

Книжково-ілюстративна  

виставка « Віра зцілить 

душі» 

Виставка-досьє «Хай 

квітне у віках Соборна 

Україна» 

 

ДЮСШ 

Міські змагання з 

волейболу серед учнів 6-7 

класів 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка-рубрика 

«Соборна, вільна, 

незалежна!» 

 

 

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 

 

Центральна міська 

бібліотека для дітей 

Книжково-ілюстративна  

виставка « Віра зцілить 

душі» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка-рубрика 

«Соборна, вільна, 

незалежна!» 

 

Центральна міська 

бібліотека для дорослих 

Книжкова виставка -  

пам’ять 

«Голокост : трагічні уроки 

історії України » 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Актова зала 

09:00-Сесія ІМР 

 

Центральна міська 

бібліотека для дорослих 

Книжкова виставка -  

пам’ять 

«Голокост : трагічні 

уроки історії України » 

 

Книжково – історична 

виставка «Павло 

Чубинський – автор 

українського 

національного гімну» (до 

180-річчя від дня 

народження 

П.П.Чубинського) 

 

ДЮСШ 

Чемпіонат Київської 

області з боксу серед 

юніорів 2003-04 р.н. 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка-рубрика 

«Соборна, вільна, 

незалежна!» 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

2 поверх каб.20 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник міського 

голови - Чернявська О.І. 

 

Центральна міська 

бібліотека для дорослих 

Книжкова виставка -  

пам’ять 

«Голокост : трагічні уроки 

історії України » 

 

Книжково – історична 

виставка «Павло 

Чубинський – автор 

українського національного 

гімну» (до 180-річчя від дня 

народження 

П.П.Чубинського) 

 

ДЮСШ 

Чемпіонат Київської області 

з боксу серед юніорів 2003-

04 р.н. 

 

 

 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка-рубрика 

«Соборна, вільна, 

незалежна!» 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна міська 

бібліотека для дорослих 

Книжкова виставка -  

пам’ять 

«Голокост : трагічні уроки 

історії України » 

 

Книжково – історична 

виставка «Павло 

Чубинський – автор 

українського національного 

гімну» (до 180-річчя від дня 

народження 

П.П.Чубинського) 

 

Книжкова  виставка - 

календар 

 « Згадаймо юність , що 

горіла в Крутах» 

 

Зал засідань 

12:00- Збори голів ОСББ 

 

ДЮСШ 

Чемпіонат Київської області 

з боксу серед юніорів 2003-

04 р.н. 

 

Кубок Київської області з 

регбі серед учнів  

молодших вікових груп. 

 

І-й турнір з тхеквондо «Irpin 

Open» серед юнаків, 

кадетів. 

ЗШ №3 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна міська 

бібліотека для 

дорослих 

Книжкова виставка -  

пам’ять 

«Голокост : трагічні 

уроки історії України » 

 

Книжково – історична 

виставка «Павло 

Чубинський – автор 

українського 

національного гімну» 

(до 180-річчя від дня 

народження 

П.П.Чубинського) 

 

Книжкова  виставка - 

календар 

 « Згадаймо юність , що 

горіла в Крутах» 

 

ДЮСШ 

Кубок Київської області 

з регбі серед учнів  

молодших вікових груп 

 

 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка - реквієм 

«Трагедію давню 

згадаємо знов. Під 



 

Зустріч із Священником 

«Віра  зцілює  наші  

душі» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка-подорож 

«Релігії світу» 

 

Виставка-хроніка 

«Соборність України: від 

ідеї до сьогодення» 

 

ДЮСШ 

Міські змагання з 

волейболу серед учнів 6-7 

класів 

 

 

Центральна міська 

бібліотека для дорослих 

Книжково-ілюстративна  

виставка « Україна навіки 

соборна» 

 

Книжкова виставка -  

пам’ять 

«Голокост : трагічні уроки 

історії України » 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Тематичний  огляд 

«Соборна  мати Україна – 

одна для всіх, як оберіг» 

 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 

Урочистий мітинг до Дня 

Соборності України 

 

Уваровський дім 

11:00- Освітньо-

патріотичний  захід до Дня 

Соборності України 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка-подорож 

«Релігії світу» 

 

Виставка-хроніка 

«Соборність України: від 

ідеї до сьогодення» 

 
 

Тематичний  огляд 

«Соборна  мати Україна – 

одна для всіх, як оберіг» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка-хроніка 

«Соборність України: від 

ідеї до сьогодення» 

 
 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Тематичний  огляд 

«Соборна  мати Україна – 

одна для всіх, як оберіг» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка-хроніка 

«Соборність України: від 

ідеї до сьогодення» 

 

 

 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Тематичний  огляд 

«Соборна  мати Україна – 

одна для всіх, як оберіг» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка-нагадування  

«Неймовірно важко це 

збагнути» 

 
 

 
 

 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка - реквієм 

«Трагедію давню згадаємо 

знов. Під Крутами бій, під 

Крутами – кров!» 

Виставка-рубрика 

«Соборна, вільна, 

незалежна!» 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Інформаційний  відео-

перегляд «Голокост – лихо  

століття» 

Тематичний  огляд 

«Соборна  мати Україна – 

одна для всіх, як оберіг» 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка-нагадування  

«Неймовірно важко це 

збагнути» 

 

Уваровський дім 

17:00- «Duetto Concertante» 

Концерт інструментальної 

музики артистів 

Національної філармонії 

України, заслужених 

артистів України Андрія 

Остапенка (гітара) та Юрія 

Шутка (флейта) 
 

 

 

 

Крутами бій, під 

Крутами – кров!» 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка-

нагадування«Неймовірн

о важко це збагнути» 

 

 

 

 


