
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

24 вересня– 30 вересня 2018 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

24  вересня  

 
25 вересня 

  

 

 

26 вересня  

 
27 вересня  

 
28  вересня 

 

 

  

29 вересня 

 

 

30 вересня  

 

Визначні дні, свята: 
 

Міжнародний день 

караванника 

Визначні дні, свята: 
 

 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

боротьби за повну 
ліквідацію ядерної зброї 

 
Європейський день іноземної 

мови 
 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день туризму 

 
День вихователя і всіх 
дошкільних працівників 

 
Воздвиження Чесного і 
Животворного Хреста 

Господньог 

 

Визначні дні, свята: 
 

Всесвітній день боротьби 

проти сказу 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день серця 

 
День пам’яті жертв 

Бабиного Яру 

Визначні дні, свята: 

 
Всеукраїнський день 

бібліотек 
 

Міжнародний день 
усиновлення 

 
Міжнародний день 

перекладача 
 

День святих мучениць 
Віри, Надії, Любові та 

матері їх Софії 
Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 - прийом 
громадян з особистих 

питань,  керуючий 
справами –  Негреша Д.М 

( каб.36) 

 

09:00- Нарада з 
комунальними службами 

міста 

 

ІІІ відкритий художній 

пленер  «Намальований 

Ірпінь» 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка живопису 

ірпінських художників 
 

Фотовиставка «Війна 
поруч» Олеся Кромпляса 

 

Центральна бібліотека 
Книжкова виставка – 
свято «Дарую серце 

Ірпеню» 
 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -
прийомгромадян з 

особистих питань, секретар 
міської ради  – Попсуй 

А.В. 

(каб.38) 

 

ІІІ відкритий художній 

пленер  «Намальований 

Ірпінь» 
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка живопису 

ірпінських художників 
 

Фотовиставка «Війна 
поруч» Олеся Кромпляса 

 

Центральна бібліотека 
Книжкова виставка – свято 

«Дарую серце Ірпеню» 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 
.  

Книжковий перегляд 
«Подвигу належить дорога 

у вічність» 
 

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 

 

ІІІ відкритий художній 

пленер  «Намальований 

Ірпінь» 

Актова зала 
12:00- Обласний захід до 

Всеукраїнського дня 
бібліотек 

 

Зал засідань ( ІІ поверх) 

 
13:00-Організаційний 
комітет до дня міста 

 

Центральна бібліотека 
Книжкова виставка – свято 

«Дарую серце Ірпеню» 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

ІІІ відкритий художній 

пленер  «Намальований 

Ірпінь» 

Зал засідань ( ІІ поверх) 

 
10:00- Адміністративна  

комісія 

 
Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
 

Виставка живопису 
ірпінських художників 

 
Фотовиставка «Війна 

поруч» Олеся Кромпляса 
 

Центральна бібліотека 
Книжкова виставка – 

свято «Дарую серце 
Ірпеню» 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 
. 

Книжковий перегляд 
«Подвигу належить 
дорога у вічність» 

 

Коцюбинська філія 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

2 поверх каб.20 
09:00 – 12:00 -прийом 
громадян з особистих 

питань, заступник міського 
голови - Чернявська О.І. 

 

ІІІ відкритий художній 

пленер  «Намальований 

Ірпінь» 
 

Центральний 

будинок культури 

 

18:00- Фіксі шоу «Як Дім 
Дімич став Фіксиком» 

 

Центральна бібліотека 

 
Книжкова виставка «Він 

віддав серце дітям» / до 100-
річчя Василя 

Сухомлинського/ 
 

Книжкова виставка – 
портрет «Гуманістична 

педагогіка Василя 
Сухомлинського» (2018 рік -  
Рік Василя Сухомлинського 
в Україні,  до 100-річчя від 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

ІІІ відкритий художній 

пленер  «Намальований 

Ірпінь» 

 

Готель «Шато Парадіз» 

 
19:00- Закриття ІІІ 

відкритого художнього 
пленеру «Намальований 

Ірпінь» 

 

Концертна зала 

17:00- Відкриття ІХ сезону 
камерних концертів, 
присвячених Б. М. 
Лятошинському. 

Центральна бібліотека 

Виставка майстрів 
декоративно-ужиткового 

мистецтва «Майстри 
Приірпіння -  рідному 

місту» 

Книжкова виставка – свято 
«Дарую серце Ірпеню» 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Парк ім.. В.Правика 
14:00- Святковий 

концерт до Дня людей 

похилого віку 
 

Центральна бібліотека 

 
Бібліотечне рандеву 
«Бібліотека вчора, 
сьогодні , завтра» 

 

Книжкова виставка – 
свято «Дарую серце 

Ірпеню» 
 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 
День відкритих дверей  

«Бібліотека – книжковий 

рай, все, що хочеш 
вибирай» 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка живопису 

ірпінських художників 
 

Фотовиставка «Війна 

поруч» Олеся 
Кромпляса 



Краєзнавча стежина «Ми в 
цьому місті живемо і 

разом з містом ростемо» 
 

Будинок культури 

с.Гостомель 
15:00- Майстер клас з 
виготовлення іграшок 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 
.  

Книжковий перегляд 
«Подвигу належить 
дорога у вічність» 

 
 
 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 
Книжкова виставка «Нас 

єднає мудрість книги» 

 
Обласне професійне свято 
«Бібліотека як потужний 

інформаційний центр 

сучасності» 
 

Центральний  

будинок культури 

 
19:00- Вистава «Чоловік 

біля мікрофону». 
Віктор Андрієнко 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка живопису 

ірпінських художників 
 

Фотовиставка «Війна поруч» 
Олеся Кромпляса 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Книжковий перегляд 
«Подвигу належить дорога у 

вічність» 

Коцюбинська філія 
центральн Книжкова 
виставка «Нас єднає 
мудрість книги»ої 

бібліотеки 

 

 

 

центральної бібліотеки 
Презентація книги 

А.Зборовський «Історія 
Ірпінського краю» 

 
Книжкова виставка «Нас 
єднає мудрість книги» 

дня народження ) 
 

Книжкова виставка – свято 
«Дарую серце Ірпеню» 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

 
Поетичний дайджест 

«Ірпінський віршограй» 
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка живопису 

ірпінських художників 
 

Фотовиставка «Війна 
поруч» Олеся Кромпляса 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки. 

Книжковий перегляд 
«Подвигу належить дорога у 

вічність» 
 

Школа естетичного 

виховання с. Коцюбинське 
18:00- Святковий концерт 

до Міжнародного дня 
музики 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

 
Книжкова виставка «Нас 

єднає мудрість книги» 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 
ірпінських художників 

Фотовиставка «Війна 
поруч» Олеся Кромпляса 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Книжковий перегляд 

«Подвигу належить дорога у 
вічність» 

День відкритих дверей 
«Знання в книгах - а книги в 

бібліотеках» 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

День відкритих дверей 
«Дорогою до книжкового 

храму» 

Книжкова виставка «Нас 
єднає мудрість книги» 

 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

 

Дегустація літературних 
новинок «Літературна 

кав`ярня» 
 

Конкурс дитячих робіт 
«Найкраща закладинка 
до улюбленої  книги» 

 

Віртуальний піар – 
конкурс «Найкраща 
реклама бібліотеки» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

 
Книжкова виставка «Нас 

єднає мудрість книги» 
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