
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

22 жовтня– 28 жовтня 2018 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

22 жовтня  

 
  

23 жовтня 

 

 

24 жовтня  

 
 

25 жовтня  

 
 

26 жовтня 

 
 

27 жовтня 

 

 
 

28 жовтня 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день людей з 

вадами мовлення 

 

Міжнародний день 

шкільних бібліотек 

Визначні дні, свята: 

 

День працівників реклами 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день інформації 

про розвиток 

 

Міжнародний день ООН 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день боротьби 

жінок за мир 

 

День маркетолога 

 

День народження 

Національної спілки 

художників України 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

аудіовізуальної спадщини 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

анімації 

 

День автомобіліста і 

дорожника 

 

День визволення України 

від фашистських 

загарбників 
 

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 

комунальними службами 
міста. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

 

Персональна виставка 
живопису «Мотиви юності» 

Антонюк Поліни Анастасії 

 
Виставка «Краса рідного 

краю». Живопис Вікторії 

Новосельської 
 

Центральна бібліотека: 

Інформаційна виставка «Що 
повинен знати учень про 

правила дорожнього руху / до 

Десятиліття дій з 
забезпечення безпеки 

дорожнього руху – 2011-2020, 

ООН» 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -

прийомгромадян з особистих 
питань, секретар міської ради  

– Попсуй А.В. 

(каб.38) 

 

Зал засідань( ІІ поверх) 

09:00- Засідання виконавчого 
комітету. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

 

Персональна виставка 
живопису «Мотиви юності» 

Антонюк Поліни Анастасії 

 
Виставка «Краса рідного 

краю». Живопис Вікторії 

Новосельської 
 

Центральна бібліотека: 

 
Інформаційна виставка «Що 

повинен знати учень про 

правила дорожнього руху / до 
Десятиліття дій з забезпечення 

безпеки дорожнього руху – 

2011-2020, ООН» 

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 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

 
Персональна виставка живопису 

«Мотиви юності» Антонюк 

Поліни Анастасії 
 

Виставка «Краса рідного краю». 

Живопис Вікторії 
Новосельської 

 

Центральна бібліотека: 
Інформаційна виставка «Що 

повинен знати учень про 

правила дорожнього руху / до 
Десятиліття дій з забезпечення 

безпеки дорожнього руху – 

2011-2020, ООН» 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих питань, 
заступник міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

 
Персональна виставка 

живопису «Мотиви юності» 

Антонюк Поліни Анастасії 
 

Виставка «Краса рідного 

краю». Живопис Вікторії 
Новосельської 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 
2 поверх каб.20 

09:00 – 12:00 -прийом громадян 

з особистих питань, заступник 

міського голови - Чернявська 
О.І. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

 

Персональна виставка 
живопису «Мотиви юності» 

Антонюк Поліни Анастасії 

 
Виставка «Краса рідного краю». 

Живопис Вікторії 

Новосельської 
 

Ірпінська дитяча бібліотека: 

Цикл голосних читань 
«Маленькі історії про великі 

істини» (до 100-річчя від дня 

народження В.Сухомлинського) 

 

Центральний  

будинок культури: 
09:00-21:00- XVІІІ 

Всеукраїнський фестиваль 

аматорських театрів 

«Театральний форум 2018» 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 
Коцюбинська  філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка-перегляд «Україна в 
полум’ї війни» 

 

Уваровський дім: 

 

17:00- Вечір вокальної 

української музики в рамках 
проекту «Музична вітальня. 

Шляхетні вокалісти-виконавці» 

факультету мистецтв ім. А. 
Авдієвського НПУ ім. 

Драгоманова   

 

Центральний  

будинок культури: 

 
09:00-21:00- XVІІІ 

Всеукраїнський фестиваль 

аматорських театрів 
«Театральний форум 2018» 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Коцюбинська  філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка-перегляд 

«Україна в полум’ї війни» 
 

Центральний будинок 

культури: 

09:00-21:00- XVІІІ 
Всеукраїнський фестиваль 

аматорських театрів 

«Театральний форум 2018» 

 

 


