
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

25 червня – 01 липня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

25 червня  
 

26 червня 
  

 

27 червня  
 

 

28 червня 
 

 

29 червня 
  

 

30 червня 01 липня 
 

 

Визначні дні,свята: 

 

Міжнародний день 

моряка 

 

День дружби та 

єднання слов’ян 

 

День митної 

служби України 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

боротьби із 

зловживанням 

наркотичними 

засобами та їх 

незаконним 

розповсюдженням 

 

Міжнародній день в 

підтримку жертв 

тортур 

 

День 

кримськотатарсько

го прапора 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

рибальства 

Визначні дні, свята: 

 

День Конституції 

України 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

астероїда 

Визначні дні, 

свята: 

День архітектури 

України 

 

День Військово-

Морських Сил 

Збройних Сил 

України 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

9:00 - Апаратна 

нарада 

9:00-12:00 - 

прийом громадян з 

особистих питань, 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету – Негреша 

Д. М. 

Центральна 

бібліотека 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

  

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -

прийом громадян з 

особистих питань, 

секретар міської 

ради  – Попсуй А.В. 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова  анти-

виставка « 

Наркоманія : життя 

на межі ризику» 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

8:30 – 11:30 - 

Прийом громадян з 

особистих питань, 

міський голова – 

Карплюк В.А. 

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 

Cемко Н.Г 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 

особистих питань,  

заступник міського 

голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Центральна 

площа 

17:00- Урочистий 

мітинг до Дня 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 

Cемко Н.Г 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

 ІРПІНЬ 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського «Ірпінь 

і ірпінці» до Дня 

молоді 

 

Парк ім.. В.Правика 

18:00- Концерт 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського 

«Ірпінь і ірпінці» до 

Дня молоді 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 



Книжкова  анти-

виставка « 

Наркоманія : життя 

на межі ризику» 

 

Книжкова виставка 

«Конституція 

України – 

основний Закон  

держави» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського 

«Ірпінь і ірпінці» 

до Дня молоді 

 

 

 

 

Книжкова виставка 

«Конституція 

України – основний 

Закон  держави» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського 

«Ірпінь і ірпінці» до 

Дня молоді 

 

Ірпінська СЗОШ 

№12 

15:00 - Турнір зміні 

футболу до 

Міжнародного дня  

боротьби проти 

зловживання 

наркотиками та їх 

незаконного обігу 

 

Центральна площа 

17:00- Акція до 

Міжнародного дня  

боротьби проти 

зловживання 

наркотиками та їх 

незаконного обігу 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка – орієнтир 

«Є  Конституція і є 

міцна держава» 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова виставка 

«Конституція 

України – основний 

Закон  держави» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського «Ірпінь 

і ірпінці» до Дня 

молоді 

На поймі р. Ірпінь, 

біля парку 

письменників 

18:00- 

Святкування  Міжнар

одного дня молоді. 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Правове читання 

«Великий дім – 

держава, лад у ньому 

- Закон» 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка – орієнтир 

«Є  Конституція і є 

міцна держава» 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 

«Конституція - оберіг 

нашої держави» 

Ворзельська філія 

центральної 

Конституції 

України 

 

17:30- Святковий 

концерт до Дня 

Конституції 

України 

 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова виставка 

«Конституція 

України – основний 

Закон  держави» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського 

«Ірпінь і ірпінці» до 

Дня молоді 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

орієнтир «Є  

Конституція і є 

міцна держава» 

 

Прибудова площа 

культурно-

оздоровчого 

комплексу с. 

Гостомель 

15:00- День 

Конституції 

України 

Святковий захід 

 

Задворського «Ірпінь 

і ірпінці» до Дня 

молоді 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка – орієнтир 

«Є  Конституція і є 

міцна держава» 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 

«Конституція - 

оберіг нашої 

держави» 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – огляд 

«Конституція 

України – від 

гетьмана до 

президента» 

 

 

 

 

 

 

вихідного дня: 

виступ народного 

хору «Пам’ять» 

 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка – орієнтир 

«Є  Конституція і є 

міцна держава» 

 

Літературний бук 

кросинг «Знайди 

себе у книзі» 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 

«Конституція - 

оберіг нашої 

держави» 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – огляд 

«Конституція 

України – від 

гетьмана до 

президента» 

 

 

День інформації 

«Молодь – майбутнє 

країни» 

 

 

Виставка – орієнтир 

«Є  Конституція і є 

міцна держава» 

 



«Конституція - 

оберіг нашої 

держави» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотеки 

Виставка – огляд 

«Конституція 

України – від 

гетьмана до 

президента» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 

«Конституція - 

оберіг нашої 

держави» 

 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 

10:00- Мітинг до 

Дня Конституції 

 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – огляд 

«Конституція 

України – від 

гетьмана до 

президента» 
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