
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

22 –28 січня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

22 січня 
 

 

23 січня 
 

 

24 січня 
 

 

25 січня 
 
 

26 січня 
 
 

27 січня 
 

 

28 січня 

 
 

Визначні дні, свята: 

День Соборності 

України. 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

 

Визначні дні, свята: 

День мучениці 

Тетяни (день 

студента) 

Визначні дні, свята: 

Міжнародний день 

митника 

День працівника 

контрольно-

ревізійної служби 

України 

Визначні дні, свята: 

Міжнародний день 

пам’яті жертв 

Голокосту 

Визначні дні, свята: 

Міжнародний день 

без Інтернету 

Міжнародний день 

захисту 

персональних 

даних. 

Наради,засіданя, 

культурні 

заходи: 

 
09:00 – Апаратна 

нарада. 
09:00 – 12:00 – 

прийом громадян з 

особистих питань, 

керуючих справами 
– Негреша Д. М. 

 

11:00 - Мітинг до 
Дня Соборності. 
Центральна площа. 

13:45 - Показ 
фільму «Кіборг». 
Кінотеатр «Перун».  

 

15:00 - Вечір 
пам’яті «Наталія 

Околітенко – вчена, 

журналіст, 
письменниця» 

Центральна 

бібліотека. 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
 

Книжкова  вситавка 

«Святині мого 

народу». 

Гостомельська філія 

центральної 

бібліотеки. 

 

Поетичний батл 

студія «Дебют» 

Центральна 

бібліотека. 

 

Експрес – виставка 

«Соборність 

найцінніший скарб» 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки. 

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. 
 

Експрес – виставка 

«Соборність 

найцінніший скарб» 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки. 

 

15:00 - Мультфильм 

для дітей. Будинок 

культури с.Гостомель. 

Експозиція про 

історію і сьогодення 

Ірпінського краю. 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

 

Експонується 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

Презентація роману 

Антона Попова 

«Характерник» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

 

Інформаційна 

книжкова виставка 

«Великий день 

єднання» 

Центральна 

бібліотека. 

 

Експрес – виставка 

«Соборність 

найцінніший 

скарб» 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки. 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

09:0 - 12:00 – 

прийом громадян з 

особистих 

питань,заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Експрес – виставка 

«Соборність 

найцінніший скарб» 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки. 

 

 

Книжкова виставка 

– меморіал 

«Історична правда 

про Голокост» 

Центральна 

бібліотека. 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

10:00 - Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів. 

Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель. 

 

12:00 - Дитячий клуб 

Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель. 

12:00 – Вікімарафон 

(зустріч з 

вікипедистами). 

Центральна 

бібліотека. 

 

19:00 - Вечір 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

Експрес – виставка 

«Соборність 

найцінніший 

скарб» 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки. 

 

Книжкова виставка 

– меморіал 

«Історична правда 

про Голокост» 

Центральна 

бібліотека. 

 

Історична 

мандрівка «Уроки 

пам’яті забути 

неможливо» 

Гостомельська 

філія центральної 

бібліотеки. 



15:00 - «Зустрічі 

старшого 

покоління». 

Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель. 
 

Фотовиставка 

Світлани 
Середенко і 

Олександра 

Шевченка «Дві 
години в Неаполі» 
Ірпінський 

історико-
краєзнавчий музей. 

 

Експрес – 

виставка 

«Соборність 

найцінніший 

скарб» 

Коцюбинська 

філія центральної 

бібліотеки. 

 

Експозиція про 

історію і 

сьогодення 

Ірпінського краю. 

 

 Ірпінський 

історико-

краєзнавчий 

музей. 

 

Експонується 

виставка «Герої 

нашого часу» 

(про наших 

оздоровчий комплекс  

с. Гостомель. 

 

Експозиція про 

історію і сьогодення 

Ірпінського краю. 

 Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

 

Експонується  

виставка «Герої 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні АТО). 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

 
 

виставка «Герої 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні АТО). 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 
 

Книжкова виставка 

– меморіал 

«Історична правда 

про Голокост» 

Центральна 

бібліотека. 

 

Історична 

мандрівка «Уроки 

пам’яті забути 

неможливо» 

Гостомельська 

філія центральної 

бібліотеки. 

15:00 - Декупаж та 

вироби «Змайструй 

сам» Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель. 

 

Експозиція про 

історію і 

сьогодення 

Ірпінського краю. 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

 

Експонується 

виставка «Герої 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні 

АТО). Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

 
 

Історична мандрівка 

«Уроки пам’яті 

забути неможливо» 

Гостомельська філія 

центральної 

бібліотеки. 

 

Віртуальна година 

пам`яті 

http://kruty.org.ua/ 

«Пам`ятай про 

Крути» Ворзельська 

філія центральної 

бібліотеки. 

17:00 - 

«Молодіжний 

клуб». Молодь та 

підлітки селища. 

Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель. 

 

Експозиція про 

історію і сьогодення 

Ірпінського краю. 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

 

Експонується 

виставка «Герої 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні 

АТО). Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

 
 

вокальних дуетів за 

участю солістів 

Націоналної 

філармонії України, 

лауреатів 

міжнародних 

конкурсів Каріни 

Кондрашевської 

(сопрано), Ольги 

Табуліної (мецо-

сопрано), 

Володимира 

Кнорозка (ф-но). 

Уваровський дім 

смт. Ворзель 

 

Експрес – виставка 

«Соборність 

найцінніший скарб» 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки. 

 

Книжкова виставка – 

меморіал «Історична 

правда про 

Голокост» 

Центральна 

бібліотека. 

 

Історична мандрівка 

«Уроки пам’яті 

забути неможливо» 

Гостомельська філія 

центральної 

бібліотеки. 

 

Година історичних 

читань «Крути – 

трагедія і перемога» 

Центральна 

 

Виставка – реквієм 

“України 

обпалений 

цвіт”(перегляд). 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки. 

 

15:00 - Кінофільм 

для дорослих. 

Будинок культури 

с.Гостомель. 

 

Експозиція про 

історію і 

сьогодення 

Ірпінського краю. 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

 

Експонується 

виставка «Герої 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні 

АТО). Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 

http://kruty.org.ua/


земляків, які 

загинули в зоні 

АТО). Ірпінський 

історико-

краєзнавчий 

музей. 
 

 
 

бібліотека. 

 

Година історичних 

читань «Крути – 

трагедія і перемога» 

Гостомельська філія 

центральної 

бібліотеки. 

 

Виставка – реквієм 

“України обпалений 

цвіт” Коцюбинська 

філія центральної 

бібліотеки. 

 

Експозиція про 

історію і сьогодення 

Ірпінського краю. 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей. 

 

Експонується 

виставка «Герої 

нашого часу» (про 

наших земляків, які 

загинули в зоні 

АТО). Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей. 
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