
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

24 грудня – 30 грудня 2018 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 
24  грудня 

 

 

25 грудня 

  

 

26 грудня 
 

 

27 грудня 
 

 

28 грудня 
 

 

29 грудн 
 

30 грудня 

 

 

Визначні дні, свята: 

 
День працівників архівних 

установ України 

Визначні дні, свята: 

 
Різдво Христове 

Визначні дні, свята: 

 
День подарунків 

Визначні дні, свята: 

 
 

Визначні дні, свята: 

 
День календаря 

Визначні дні, свята: 

 
День інформаційно-медійних 

структур Міністерства 
оборони України та Збройних 

Сил України 

Визначні дні, свята: 

 
 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 
Центральний  

будинок культури  

11:00-14:00- Новорічна 
ялинка для дітей району БКЗ 

 

16:00- Дитяча театр студія, 
вистава «Попелюшка» вхід 

вільний 

 

Ірпінська дитяча школа 

мистецтв 

17:00- Тематичний  концерт 
учнів класів викладачів 

Дидикіної Н.О., Андрухович 

Л.М., Чуприни І.А. 
«Новорічний маскарад» 

 

Шаховий клуб 
Відкрита першість центру 

«Спорт для всіх» ДЮСШ з 

шахів серед юнаків та дівчат 

Центральна бібліотека 

Книжкова виставка «Барви 

Плужникової поезії» (до 120-
річчя від дня народження 

Євгена Плужника) 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Книжково – ілюстративна 
виставка – подорож 

«Зустрічайте Миколая! Він 

вас всіх чудово знає» 

 

  

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 
Центральна площа  

12:00- Відкриття циклу 
різдвяних свят (інсталяції на 

різдвяну тему). Дитяча 

тематична  анімаційна 
програма для дітей 

 

Центральна бібліотека 

Книжкова виставка «Барви 

Плужникової поезії» (до 120-
річчя від дня народження 

Євгена Плужника) 

 

Шаховий клуб 

Відкрита першість центру 

«Спорт для всіх» ДЮСШ з 
шахів серед юнаків та дівчат 

 

Будинок культури 

с.Гостомель 
18:00-  Концертна програма 

до Нового року    
 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 
Книжково – ілюстративна 

виставка – подорож 

«Зустрічайте Миколая! Він 
вас всіх чудово знає» 

 
 

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 
 

Ірпінська дитяча бібліотека 

10:30-12:30- KoliadkaFest 
(вивчення колядок, духовні 

лекції) 

 

Центральний  

будинок культури 

11:00- Вистава «У ковчега в 
восемь». Народний театр 

«Фантазія нью» м.Київ 

 

(актова зала ІМР) 

17:00 - звіт голови Молодіжної 

громадської ради  

 

Шаховий клуб 

Відкрита першість центру 
«Спорт для всіх» ДЮСШ з 

шахів серед юнаків та дівчат 

 

Ірпінська дитяча школа 

мистецтв 

17:00- «Щедрівочка 
щедрувала» - концерт учнів 

молодших хорових колективів» 

 

 
 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих питань, 

заступник міського голови – 
Михальченко Л.Я. 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

10:30-12:30- KoliadkaFest 

(вивчення колядок, духовні 
лекції) 

 

Ірпінська дитяча школа 

мистецтв 

17:00- Новорічний концерт  

«Зимова фантазія» - концерт 
учнів відділу сольного співу і 

народних інструментів 

 

Шаховий клуб 

Відкрита першість центру 
«Спорт для всіх» ДЮСШ з 

шахів серед юнаків та дівчат 

 

 

 

 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 
2 поверх каб.20 

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

заступник міського голови - 

Чернявська О.І. 
 

Ірпінська дитяча бібліотека 
10:30-12:30- KoliadkaFest 

(вивчення колядок, духовні 

лекції) 
 

Центральний  

будинок культури 
11:00- «Ірпінська ніч перед 

Різдвом» 

Новорічна вистава 
Студія театру та кіно «Ромео і 

Джульєта» 

 

ДЮСШ 

Передноворічний турнір-

атестація з олімпійського 
тхеквондо 

 

Шаховий клуб 
Відкрита першість центру 

«Спорт для всіх» ДЮСШ з 

шахів серед юнаків та дівчат 
 

Будинок культури 

с.Гостомель   
19:00- Новорічна зустріч дітей 

з Дідом Морозом та 

Снігуронькою  
         

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 
Свято для дітей «Новорічний 

сон» 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Конференц-хол «Ірпінь» 

10:00- Дитяча благодійна 

ялинка під патронатом міського 
голови 

 

Центральний  

будинок культури  

11:00- Театр,  новорічна 

вистава 
 

Центральна площа 

17:00- Концертно-розважальна 
програма 

 

ДЮСШ 
Передноворічний турнір-

атестація з олімпійського 

тхеквондо 
 

Відкрита першість ДЮСШ з 
боксу серед юнаків та юніорів 

 

Шаховий клуб 
Відкрита першість центру 

«Спорт для всіх» ДЮСШ з 

шахів серед юнаків та дівчат 

 

Культурно-оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель 

16:00-Новорічні святкування 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна площа 

11:00-13:00- Вуличне 

гуляння 

 

ДЮСШ 

Відкрита першість ДЮСШ 
з боксу серед юнаків та 

юніорів 

 

Шаховий клуб 

Відкрита першість центру 

«Спорт для всіх» ДЮСШ з 
шахів серед юнаків та 

дівчат 

 


