
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

10 вересня– 16 вересня 2018 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 
10 вересня  

 
11 вересня 

  

 

 

12 вересня  

 

 

13 вересня  

 

  

14 вересня 

  

 

15 вересня 

  

 

 

16 вересня  

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день запобігання 

самогубств 

Визначні дні, свята: 

 
Усікновення голови Іоанна 

Предтечі 

Визначні дні, свята: 

 

День співпраці Південь-Південь 

Організації Об’єднаних Націй 

Визначні дні, свята: 

 

День комп’ютерника і 

програміста 

Визначні дні, свята: 

 

День мобілізаційного 

працівника 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день боротьби з 

лімфомами 

 

День винахідника і 

раціоналізатора України 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день охорони 

озонового шару 

 

День пам'яті українських 

журналістів 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

2 поверх каб.36 

09:00 – 12:00 - прийом громадян 

з особистих питань,  керуючий 

справами –  Негреша Д.М 

 

Актова зала 

09:00 – Розширена апаратна 

нарада 

 

Зал засідань  

10:00-10:30- Офіційний прийом 

німецької делегації (15 осіб) 

 

Зал засідань  

11:00- Організаційний комітет до 

Дня міста 

 

Зал засідань  
13:00 – прийом делегації з 

Китаю (15 осіб) 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису ірпінських 

художників 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Тематична виставка «Сторінками 

історії рідного селища» 

 

Ворзельська філія центральної 

бібліотеки 
Фото міні – галерея «Свій край – 

кожній пташині рай» 

. 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Зал засідань 

09:00 – Засідання виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 

 

Ірпінський історико-краєзнавчий 

музей 

Виставка живопису ірпінських 

художників 

 

Коцюбинська філія центральної 

бібліотеки 
Тематична виставка «Сторінками 

історії рідного селища» 

 

Ворзельська філія центральної 

бібліотеки 
Фото міні – галерея «Свій край – 

кожній пташині рай» 

 

 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Зал засідань 

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 
Виставка живопису ірпінських 

художників 

 

Коцюбинська філія центральної 

бібліотеки 
Тематична виставка «Сторінками 

історії рідного селища» 

 

Ворзельська філія центральної 

бібліотеки 

Фото міні – галерея «Свій край – 

кожній пташині рай» 

 

 

 

 

 

 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Актова зала 

09:00 – 57 сесія Ірпінської 

міської ради. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису ірпінських 

художників 

 

11:00 –16:00 - Урочистий захід 

до Дня батька ( Парк 

письменників 

( Стельмаха 20) 

Набережна ( Підгірна) 

 

 

ДЮСШ 

15:00-Урочисте відкриття 

Чемпіонату Київської області з 

боксу серед юніорів 2003- 

2004 р.н. 

 
. 

Коцюбинська філія центральної 

бібліотеки 

Тематична виставка «Сторінками 

історії рідного селища» 

 

Ворзельська філія центральної 

бібліотеки 

Фото міні – галерея «Свій край – 

кожній пташині рай» 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

2 поверх каб.20 

09:00 – 12:00 -прийом громадян з 

особистих питань, заступник 

міського голови - Чернявська О.І. 

 

Актова зала 

10:00 – круглий стіл з німецькою 

делегацією 

 

 

Ірпінський історико-краєзнавчий 

музей 

Виставка живопису ірпінських 

художників 

    

ДЮСШ 
12:00- Полуфінальні бої Чемпіонату 

Київської області з боксу серед 

юніорів  2003-2004 р.н. 

 

Коцюбинська філія        

центральної бібліотеки 
Тематична виставка «Сторінками 

історії рідного селища» 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Ірпінський історико-краєзнавчий 

музей 
Виставка живопису ірпінських 

художників 

 

ДЮСШ 

11:00-Фінал Чемпіонату Київської 

області з боксу серед юніорів 2003-

2004 р.н. 

 

Коцюбинська філія центральної 

бібліотеки 

Тематична виставка «Сторінками 

історії рідного селища» 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

ірпінських художників 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Тематична виставка 

«Сторінками історії 

рідного селища» 
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