
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

15 –21 січня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

15 січня 
 

 

16 січня 
 

 

17 січня 
 

 

18 січня 
 
 

19 січня 
 
 

20 січня 
 

 

 

21 січня 
 

 

Визначні дні, свята: 

. 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

День дітей-

винахідників 

 

 

 

Визначні дні, свята: 

Святвечір 

водохресний. 

Голодна кутя. 

Визначні дні, свята: 

Хрещення Господнє 

Визначні дні, свята: 

Собор Святого 

Іоанна Предтечі 

Визначні дні, свята: 

Міжнародний день 

обіймів 

Наради,засіданя, 

культурні 

заходи: 

 
09:00 – Апаратна 

нарада. 

09:00 – 12:00 – 

прийом громадян з 

особистих питань, 

керуючих справами 

– Негреша Д. М. 

 

15:00 - «Зустрічі 

старшого 

покоління» 

Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель. 
 

Виставка 

новорічної 

іграшки «З Новим 

роком! З Різдвом 

Христовим!» 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
 

Виставка новорічної 

іграшки «З Новим 

роком! З Різдвом 

Христовим!» 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

 

Виставка «Барвисто 

нитка співає». 

Вишивка мистецької 

студії рукоділля 

«Живопис голкою» 

Ірпінського клубу 

«Друга молодість» 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

 

16:00 - Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів. 

Культурно-

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

8:30 – 11:30  -  прийом 

громадян з особистих 

питань, перший 

заступник міського 

голови – Христюк Д.В. 

 

15:00 - Мультфильм 

для дітей. Будинок 

культури с.Гостомель. 
 

Виставка новорічної 

іграшки «З Новим 

роком! З Різдвом 

Христовим!» 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

Виставка «Барвисто 

нитка співає». 

Вишивка мистецької 

студії рукоділля 

«Живопис голкою» 

Ірпінського клубу 

«Друга молодість» 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

15:00 - Декупаж та 

вироби «Змайструй 

сам» Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель. 

 

Виставка 

новорічної іграшки 

«З Новим роком! З 

Різдвом 

Христовим!» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

Виставка «Барвисто 

нитка співає».  

 

Вишивка 

мистецької студії 

рукоділля 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
12:00 - Свято 

Водохреща. Водойма 

по вул. Покровській. 

 

12:00 - Водохреща 

Христове. Став 

селища Гостомель. 

 

. Виставка 

новорічної іграшки 

«З Новим роком! З 

Різдвом 

Христовим!» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

 

Виставка 

«Барвисто нитка 

співає». Вишивка 

мистецької студії 

рукоділля 

«Живопис голкою» 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

10:00 - Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів. 

Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель. 

 

12:00 - Дитячий клуб 

Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель. 

 

 

. Виставка 

новорічної іграшки 

«З Новим роком! З 

Різдвом 

Христовим!» 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

Книжкова  

вситавка «Святині 

мого народу» 
Гостомельська 
філія центральної 
бібліотеки. 
 
15:00 - Кінофільм 

для дорослих. 

Будинок культури 

с.Гостомель. 



Ірпінський 

історико-

краєзнавчий 

музей. 

 

Виставка 

«Барвисто нитка 

співає». Вишивка 

мистецької студії 

рукоділля 

«Живопис 

голкою» 

Ірпінського клубу 

«Друга 

молодість» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий 

музей. 

 

Літературний 

вечір « Літа 

летять на крилах 

журавлів» / до 80-

річчя  О. 

Борщенка, 

українського 

письменника. 

Центральна 

бібліотека. 
 

 

оздоровчий комплекс  

с. Гостомель. 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 
 

Книжкова  вситавка 

«Святині мого 

народу» 
Гостомельська філія 
центральної 
бібліотеки. 
 

«Живопис голкою» 

Ірпінського клубу 

«Друга молодість» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

 

Книжкова  вситавка 

«Святині мого 

народу» 
Гостомельська 
філія центральної 
бібліотеки. 
 

Ірпінського клубу 

«Друга молодість» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

 
Відео урок «Ой на 

річці, на Йордані» 
Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки. 

 

Книжкова  

вситавка «Святині 

мого народу» 
Гостомельська 
філія центральної 
бібліотеки. 
 
17:00«Молодіжний 

клуб». Молодь та 

підлітки селища. 

Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

Виставка «Барвисто 

нитка співає». 

 Вишивка 

мистецької студії 

рукоділля «Живопис 

голкою» Ірпінського 

клубу «Друга 

молодість» 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

 

 Книжкова  вситавка 

«Святині мого 

народу» 
Гостомельська 
філія центральної 
бібліотеки. 
 
Закриття Новорічної 

ялинки «Хай буде 

щедрим Новий рік» 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське. 
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