
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

26 березня – 01 квітня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

26 березня 
 

27 березня 
  

28 березня 
 

29 березня 
 

  

30 березня 
 

 

31 березня 
  

 

 

01 квітня  
 

Визначні дні,свята: 

 

День національної 

гвардії України 

Визначні дні, свята: 
 

Всесвітній день 

нефролога 

Міжнародний день 

театру 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 
 

 

Визначні дні, свята: 

 

Теплого Олекси 

Визначні дні, свята: 

 

Песах 

Визначні дні, 

свята: 

 

День сміху 

Вхід Господній в 

Єрусалим  

(Вербна неділя) 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

Актова зала ІМР: 

9:00 – Апаратна 

нарада. 

09:00 – 12:00 - 
прийом громадян з 

особистих питань,  

керуючий справами 
–  Негреша Д.М.  

 

12:00-Відкриття 
НВО « ІЛІТ-мала 

академія наук» 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий 

музей: 

Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -прийом 
громадян з особистих 

питань, секретар 

міської ради  – 
Попсуй А.В. 

Зала засідань ІМР 

09:00-засідання 
виконавчого комітету 

ІМР 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 
08:30 -11:30 -прийом 

громадян з особистих 

питань, міський голова  
– КарплюкВ.А 

08:30 – 11:30 - прийом 

громадян з особистих 

питань, перший 
заступник міського 

голови - Христюк Д.В 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 

особистих питань,  
заступник міського 

голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Актова зала ІМР: 

10:00- 49 сесія 

Ірпінської міської 
ради VІІ скликання. 

 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 
09:00 -12:00 -  прийом 

громадян з особистих 

питань, перший 
заступник міського 

голови - Cемко Н.Г 

Актова зала ІМР: 

10:00- Людина спорт 
2017 

 

 

Ірпінський історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка 
 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка 

 

Виставка вишивки 

«Із бабусиної 

скрині» гуртка 

«Живопис голкою» 

 

Документальна 

виставка «В’ячеслав 

Чорновол – 

Наради,засідання

, культурні 

заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий 

Кобзар». До Дня 

пам'яті 

Т.Г.Шевченка 
 

Виставка вишивки 

«Із бабусиної 

скрині» гуртка 

«Живопис 

голкою» 
 



«Вишитий 

Кобзар». До Дня 

пам'яті 

Т.Г.Шевченка 

 

Виставка вишивки 

«Із бабусиної 

скрині» гуртка 

«Живопис голкою» 

 

Документальна 

виставка 

«В’ячеслав 

Чорновол – 

будівничий 

Незалежної 

України» 
Центральна 

бібліотека 

15:00- 

Літературний чай 

«Поетів сяючий 

гурток» 

(Літературна 

студія «Дебют») 

 

Інформаційна 

виставка «Великий 

поборник правди» 

Дитяча 

бібліотека 

Відкриття  Тижня  

книги  «З книгою 

ми дружимо, 

живемо не 

тужимо» 

 

Огляд-екскурсія «В 

дім наш приходь – 

друзів приводь» 

 

Виставка вишивки 

«Із бабусиної 

скрині» гуртка 

«Живопис голкою» 

 

Документальна 

виставка 

«В’ячеслав 

Чорновол – 

будівничий 

Незалежної 

України» 
Центральна 

бібліотека 

Інформаційна 

виставка «Великий 

поборник правди» 

Дитяча бібліотека 

Книжкова виставка 

«Острів 

книголюбів» 

 

Мандрівка  країною  

Казок 

12:00- Пізнавальна 

бесіда «Казкарі -  

володарі дитячих 

душ» 

 

Інформаційно-

бібліографічна 

довідка «Усміхнись 

і лиш доброго 

навчись» (до 115-

річчя з дня 

народження Н. 

Забіли) 
ГОСТОМЕЛЬ 

філія центральної 

бібліотеки 

Виставка вишивки 

«Із бабусиної 

скрині» гуртка 

«Живопис голкою» 

 

Документальна 

виставка «В’ячеслав 

Чорновол – 

будівничий 

Незалежної України» 
Центральна 

бібліотека 

Інформаційна 

виставка «Великий 

поборник правди» 

Дитяча бібліотека 

Книжкова виставка 

«Острів книголюбів» 

 

День періодики 

«Пані Газета та Його 

Величність Журнал» 

 

Журнальний ювілей  

«Барвінкові – 90!» 

Презентація  

журналу «В гостях у 

казки» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

філія центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 

«Немов невгасимий 

вулкан» 

 

 
 

 

 

 

Кобзар». До Дня 

пам'яті 

Т.Г.Шевченка 
 

Виставка вишивки 

«Із бабусиної 

скрині» гуртка 

«Живопис голкою» 
 

Документальна 

виставка 

«В’ячеслав 

Чорновол – 

будівничий 

Незалежної 

України» 

Центральна 

бібліотека 

Інформаційна 

виставка «Великий 

поборник правди» 

Дитяча 

бібліотека 

Книжкова виставка 

«Острів 

книголюбів» 

 

День енциклопедії 

 

12:00- Інтелект- 

година  «Довідники 

вивчай – світ 

пізнавай» 

 

Подорож  

дитячими 

енциклопедіями 

«Хочемо все на 

світі знати!»  

 

Виставка вишивки 

«Із бабусиної 

скрині» гуртка 

«Живопис голкою» 
 

Документальна 

виставка «В’ячеслав 

Чорновол – 

будівничий 

Незалежної 

України» 

 

Центральна 

бібліотека 

Інформаційна 

виставка «Великий 

поборник правди» 
 

Книжкове рандеву 

«Читання для 

хорошого настрою» 

Дитяча бібліотека 

Книжкова виставка 

«Острів книголюбів» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

філія центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 

«Немов невгасимий 

вулкан» 

Уваровський дім 

11:00- Наукові 

читання «100 років 

української 

революції 1918 

року» 

 
  

будівничий 

Незалежної 

України» 
Центральна 

бібліотека 

Інформаційна 

виставка «Великий 

поборник правди» 

Дитяча бібліотека 

Книжкова виставка 

«Острів книголюбів» 

 

Стадіон «Чемпіон» 

Проведення ІІV 

Меморіального 

турніру з футболу 

пам’яті В. 

Брюховецького. 
 

 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

філія центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 

«Немов невгасимий 

вулкан» 

Уваровський дім 

17:00- Літературно-

музичний вечір 

«Шелест трав». 

Презентація збірки 

поезії Ольги 

Білостоцької 

«Шелест трав» за 

участю композитора, 

заслуженого діяча 

мистецтв України 

Віталія Годзяцького 
 

 

 

Документальна 

виставка 

«В’ячеслав 

Чорновол – 

будівничий 

Незалежної 

України» 

Центральна 

бібліотека 

Інформаційна 

виставка 

«Великий 

поборник правди» 

Дитяча 

бібліотека 

Книжкова 

виставка «Острів 

книголюбів» 

 

Центральний 

будинок культури 
14:00- 
Театральний 

капусник 

Зразкової театру-

студії BRAVO 
ГОСТОМЕЛЬ 

філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова 

виставка «Немов 

невгасимий 

вулкан» 
КОЦЮБИНСЬКЕ 

Будинок 

культури  

12:00- Театр 

каскадерів. 
 

 
 



Книжкова виставка 

«Острів 

книголюбів» 
ГОСТОМЕЛЬ 

філія центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 

«Немов 

невгасимий 

вулкан» 

 

Книжкова виставка 

«Немов невгасимий 

вулкан» 

Культурно-

оздоровчий 

комплекс 

14:00- День театру  

 
КОЦЮБИНСЬКЕ 

філія центральної 

бібліотеки, 

театру КНУ ТКІТ 

18:00- Театральна  

подорож «Чарівний 

світ сцени» 

подорож до 

навчального театру 

КНУ ТКІТ імені 

І.К. КАРПЕНКА-

КАРОГО   

 

 
 
 

Акція «Лікуємо 

книжки разом»   

 

Книжкова   лікарня 

«Книга живе,  доки 

її читають»         

 
ГОСТОМЕЛЬ 

філія центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка 

«Немов 

невгасимий 

вулкан» 
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