
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

31 грудня 2018 року – 06 січня 2019 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 
31грудня 

 

 

01 січня 

  

 

 

02 січня 
 

 

 

03 січня 
 

 

04 січня 
 

  

05 січня 

  

 

 

06 січня 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

Новий рік 

 

Всесвітній день миру 
 

Визначні дні, свята: 

 

День в’язня 

Визначні дні, свята: 

 

День соломинки 

Визначні дні, свята: 

 

День хіт-параду 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Святвечір. Багата кутя 

 

Закінчується різдвяний 

піст 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 
Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Вертеп «Сяйво різдвяної 
зірки» 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 
Центральна бібліотека  
Книжкова виставка – подорож 

«Новорічний дивосвіт» 

 
Виставка – портрет 

«Провідник духовності в 

Україні»  
 (до 105 - річчя від дня 

народження) 

 
Виставка – знайомство 

«Неповторна інтонація 

Джерома Селінджера» (до 
100- річчя від дня народження 

Джерома Девіда Селінджера) 

 

Центральна площа 

 

00:30- Новорічна ніч 
(розважальна програма з 

діджеєм Burzhuy, паперовим, 

неоновим, вогняним 

новорічним шоу) 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Літературний вернісаж 

«Зимові  історії  з  книжкових  
полиць» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Вертеп «Сяйво різдвяної 
зірки» 

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 бібліотека 

Книжкова виставка – подорож 

«Новорічний дивосвіт» 
 

Виставка – портрет «Провідник 

духовності в Україні»  
 (до 105 - річчя від дня 

народження) 

 
Виставка – знайомство 

«Неповторна інтонація 

Джерома Селінджера» (до 100- 
річчя від дня народження 

Джерома Девіда Селінджера) 

 
Перегляд літератури «У Новий 

рік - з новими книгами» 

 
Виставка виробів декоративно-

ужиткового мистецтва 

«Новорічний сувенір» 
 

Центральна площа 

17:00-20:00- Концертно-

розважальна програма 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Літературний вернісаж «Зимові  

історії  з  книжкових  полиць» 
 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих питань, 
заступник міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Центральний  

будинок культури 

14:00- Вистава «Щасливі 
люди» 

 

Центральна площа 
17:00-20:00- Вуличні 

гуляння 

 

Центральна бібліотека 

Книжкова виставка – 

подорож «Новорічний 
дивосвіт» 

 

Виставка – портрет 
«Провідник духовності в 

Україні»  

 (до 105 - річчя від дня 
народження) 

 

Виставка – знайомство 
«Неповторна інтонація 

Джерома Селінджера» (до 

100- річчя від дня 
народження Джерома Девіда 

Селінджера) 

 
Перегляд літератури «У 

Новий рік - з новими 

книгами» 

 

Виставка виробів 

декоративно-ужиткового 
мистецтва «Новорічний 

сувенір» 

 
 

 

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 площа 
17:00-20:00- Вуличні гуляння 

 

Центральна бібліотека 
Книжкова виставка – подорож 

«Новорічний дивосвіт» 

 
Виставка – портрет «Провідник 

духовності в Україні»  

 (до 105 - річчя від дня 
народження) 

 

Виставка – знайомство 
«Неповторна інтонація 

Джерома Селінджера» (до 100- 

річчя від дня народження 

Джерома Девіда Селінджера) 

 

Перегляд літератури «У Новий 
рік - з новими книгами» 

 

Виставка виробів декоративно-
ужиткового мистецтва 

«Новорічний сувенір» 
 

Виставка - бенефіс 

"Біля вечірнього багаття з 
Миколою Луківим" (до 70-

річчя в від дня народження  

М.В.Луківа) 
 

Дитяча бібліотека 

10:00-11:30- Новорічні 
майстер-класи для дітей та 

дорослих 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна бібліотека  

Книжкова виставка – подорож 
«Новорічний дивосвіт» 

 

Виставка – портрет «Провідник 
духовності в Україні»  

 (до 105 - річчя від дня 

народження) 
 

Виставка – знайомство 

«Неповторна інтонація 
Джерома Селінджера» (до 100- 

річчя від дня народження 

Джерома Девіда Селінджера) 
 

Перегляд літератури «У Новий 

рік - з новими книгами» 
 

Виставка виробів декоративно-

ужиткового мистецтва 
«Новорічний сувенір» 

 

Виставка - бенефіс 
"Біля вечірнього багаття з 

Миколою Луківим" (до 70-

річчя в від дня народження  
М.В.Луківа) 

 

Центральна площа 
15:00-20:00- Вуличні гуляння 

 

Центральний  

будинок культури 

11:00, 13:00- Вистава «Красуня 

і Чудовисько» 

Вхід вільний 

 

Дитяча бібліотека 
10:00-11:30- Новорічні 

майстер-класи для дітей та 

дорослих 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна бібліотека 

 Книжкова виставка – 
подорож «Новорічний 

дивосвіт» 

 
Виставка – портрет 

«Провідник духовності в 

Україні»  
 (до 105 - річчя від дня 

народження) 

 
Виставка – знайомство 

«Неповторна інтонація 

Джерома Селінджера» (до 
100- річчя від дня 

народження Джерома 

Девіда Селінджера) 
 

Перегляд літератури «У 

Новий рік - з новими 
книгами» 

 

Виставка виробів 
декоративно-ужиткового 

мистецтва «Новорічний 

сувенір» 
 

Виставка - бенефіс 

"Біля вечірнього багаття з 
Миколою Луківим" (до 70-

річчя в від дня народження  

М.В.Луківа) 
 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 
Літературний вернісаж 

«Зимові  історії  з  

книжкових  полиць» 
 

Виставка  - огляд «Майстер 

прози»,  до 140-річчя від 
дня народження 



Виставка  ретроприкрас 

«Новорічні  дива» 
 

Ворзельська філія центральної 

бібліотеки 
Каскад інформаційних 

повідомлень «Новий рік. 

Різдво. Водохреща. 
Звичаї та традиції.» 

 

Виставка-мозаїка «Кулінарні 
дива до святкового столу» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Вертеп «Сяйво різдвяної зірки» 

 
 

Виставка - бенефіс 

"Біля вечірнього багаття з 
Миколою Луківим" (до 70-

річчя в від дня народження  

М.В.Луківа) 
 

Дитяча бібліотека 

10:00-11:30- Новорічні 
майстер-класи для дітей та 

дорослих 

Бібліорозвага 
«Різдвяні історії з книжкової 

шафи» 

 
Бібліо-АРТ-майстерня 

(майстер-класи) «Новорічні 

дива зимової казки» 
 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 
Літературний вернісаж 

«Зимові  історії  з  

книжкових  полиць» 
 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 
Каскад інформаційних 

повідомлень «Новий рік. 

Різдво. Водохреща. 
Звичаї та традиції.» 

 

Виставка-мозаїка «Кулінарні 
дива до святкового столу» 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 
Літературний вернісаж 

«А зима буває різна-біла, 

лагідна та сніжна» 
 

Вертеп «Сяйво різдвяної 

зірки 

Бібліо-АРТ-майстерня 

(майстер-класи) «Новорічні 
дива зимової казки» 

 

Виставка-сюрприз «Хай Рік 
Новий, Різдво Христове Вам 

подарують дні казкові» 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Літературний вернісаж «Зимові  
історії  з  книжкових  полиць» 

 

Новорічна   бібліоманія 
«Чудеса  Різдвяних  свят» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Каскад інформаційних 

повідомлень «Новий рік. 
Різдво. Водохреща. 

Звичаї та традиції.» 

 
Виставка-мозаїка «Кулінарні 

дива до святкового столу» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Вертеп «Сяйво різдвяної зірки» 
 

Бібліо-АРТ-майстерня 

(майстер-класи) «Новорічні 
дива зимової казки» 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Літературний вернісаж «Зимові  

історії  з  книжкових  полиць» 
 

Виставка  - огляд «Майстер 

прози»,  до 140-річчя від дня 
народження С.В.Васильченка 

(Панасенко,1879-1932) 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Каскад інформаційних 
повідомлень «Новий рік. 

Різдво. Водохреща. 

Звичаї та традиції.» 
 

Виставка-мозаїка «Кулінарні 

дива до святкового столу» 
 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 
Story-time для юних дам 

«Різдвяні дива» 

 
Вертеп «Сяйво різдвяної зірки» 

 

 

 

С.В.Васильченка 

(Панасенко,1879-1932) 
 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 
Каскад інформаційних 

повідомлень «Новий рік. 

Різдво. Водохреща. 
Звичаї та традиції.» 

 

Виставка-мозаїка 
«Кулінарні дива до 

святкового столу» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Вертеп «Сяйво різдвяної 
зірки» 

 

 


