
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

29 жовтня– 04 листопада 2018 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 
29 жовтня  

 

 

30 жовтня 

 

 

31 жовтня  

 
01 листопада 

 

02 листопада 

  

 

 

03 листопада 

 

 
 

04 листопада 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

День працівників служби 

позавідомчої охорони МВС 
України 

 

Міжнародний день псоріазу 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 
Всесвітній день міст. 

 

Міжнародний день економії 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день вегана 

 
День народження Європейського 

союзу 

 
Міжнародний день проектного 

менеджера 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день припинення 

безкарності за злочини проти 
журналістів 

Визначні дні, свята: 

 

День інженерних військ 

України 
 

День ракетних військ і 

артилерії України 
 

Всесвітній день чоловіків 

Визначні дні, свята: 

 

День залізничника України 

 
День працівника соціальної 

сфери України 

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 керівниками 

комунальних служб міста 
 

Центральна бібліотека: 

Книжкова виставка «Леонід 
Череватенко : письменник і 

кінематографіст» (до 80-

річчя від дня народження) 
 

Коцюбинська  філія 

центральної бібліотеки: 
Виставка-перегляд «Україна 

в полум’ї війни» 

 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -

прийомгромадян з особистих 

питань, секретар міської ради  

– Попсуй А.В. 

(каб.38) 

 

Центральна бібліотека: 

Книжкова виставка «Леонід 

Череватенко : письменник і 
кінематографіст» (до 80-річчя 

від дня народження) 

 

Коцюбинська  філія 

центральної бібліотеки: 

Виставка-перегляд «Україна в 
полум’ї війни 

 

 
 

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 

 

Зал засідань( ІІ поверх) 
13:00-18:00-Тренінг з 

грантрайтингу 

 

Центральна бібліотека: 

Книжкова виставка «Леонід 

Череватенко : письменник і 
кінематографіст» (до 80-річчя 

від дня народження) 

Стадіон НУДФСУ: 

 

Чемпіонат НУДФСУ з футболу 

 

Коцюбинська  філія 

центральної бібліотеки: 

Виставка-перегляд «Україна в 
полум’ї війни 

 

 

 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

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

заступник міського голови – 

Михальченко Л.Я. 
 

17:00 - Speaking club 
 (ЦНАП) 

 

Центральна бібліотека: 
Книжкова виставка «Леонід 

Череватенко : письменник і 

кінематографіст» (до 80-
річчя від дня народження) 

 

Книжкова виставка «Мово 
моя материнська» 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки: 

Виставка робіт майстрів 

селища «Краса  рукотворна» 

 

 

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 бібліотека: 

Книжкова виставка «Леонід 

Череватенко : письменник і 
кінематографіст» (до 80-річчя 

від дня народження) 

 
Книжкова виставка «Мово моя 

материнська» 

 

Центральний  

будинок культури: 

18:00 - Вася Че «Театр одного 
казкаря» 

 

Спортзал НУДФСУ: 
Кубок України з бойового 

самбо 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки: 

 
Виставка робіт майстрів 

селища «Краса  рукотворна» 

 
 

 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Центральна бібліотека: 
Книжкова виставка «Леонід 

Череватенко : письменник і 

кінематографіст» (до 80-річчя 
від дня народження) 

 
Книжкова виставка «Мово моя 

материнська» 

 

Спортзал НУДФСУ: 

Кубок України з бойового 

самбо 
 

ДЮСШ: 

11:00 - Чемпіонат Київської 
області з футболу «Дитячо-

юнацька футбольна ліга» 

 
Спортивне свято – 

нагородження чемпіонів 

України з регбі – юнаків 2002-

2003 і 2003-2004 рр.н. 

 ( дата та час уточнюється) 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки: 

 
Виставка робіт майстрів 

селища «Краса  рукотворна» 

 

Уваровський дім: 
17:00 - «Величайся, родинонько, у 

піснях»  

Вечір авторської пісні української 

сучасної композиторки Ольги 

Янушкевич  та солісток 

Національної філармонії України, 

заслужених артисток України 

Руслани Якобінчук (мецо-сопрано) 

та Валентини Матюшенко (сопрано) 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Центральна бібліотека: 
Книжкова виставка «Мово 

моя материнська» 

 

Центральний  

будинок культури: 
11:00 - «Руда Ворона» 

Ювілей театру 1 рік, 

концерт 
 

17:00 - Класика у фойє 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки: 

 

Виставка робіт майстрів 

селища «Краса  

рукотворна» 
 

Будинок культури 

с.Гостомель: 
21:00- Вечір відпочинку  

молоді. 

 


