
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

01 жовтня– 07 жовтня 2018 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

01 жовтня  

 
02 жовтня 

  

 

 

03 жовтня  

 
04 жовтня  

 
05 жовтня 

 

 

  

06 жовтня 

  

 

 

07 жовтня 

 

Визначні дні, свята: 
 

Всесвітній день 

архітектури 
 

Міжнародний день лікаря 
 

День ветерана 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день соціального 

педагога 

 

Міжнародний день проти 

насильства 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день захисту тварин 

 

День початку космічної ери людства 

Визначні дні, свята: 
 

Всесвітній день вчителя 

 
Всесвітній день посмішки 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день охорони місць 

проживання 

Визначні дні, свята: 

 
День працівників освіти 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 - прийом 
громадян з особистих 
питань,  керуючий 

справами –  Негреша Д.М 

( каб.36) 

Актова зала 
09:00-  Апаратна нарада  
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка картин 
Відкритого пленеру 

«Намальований Ірпінь» 
 

Центральна бібліотека 
Виставка реклама 
журналу  «Будьмо 
здорові», «Здоров’я і 
довголіття» 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -
прийомгромадян з 
особистих питань, секретар 

міської ради  – Попсуй 
А.В. 

(каб.38) 

Зал засідань ( ІІ поверх) 
09:00- Засідання 
виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради. 
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка картин 
Відкритого пленеру 
«Намальований Ірпінь» 
 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 
Година пошани «Не роки 

вік визначають» 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 
Концерт до Міжнародного 
Дня музики 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Зал засідань( 2 поверх) 

 
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 
 

Актова зала 
11:00- Тренінг з 
грантрайтингу 
 

Будинок письменників 
18:00- Презентація 

колективної збірки поезії 
«Римований Ірпінь» 
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка картин Відкритого 
пленеру «Намальований 
Ірпінь» 

 
 

  

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Актова зала 

14:00- Заходи до Дня 

працівника освіти 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка картин 
Відкритого пленеру 
«Намальований Ірпінь» 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

2 поверх каб.20 
09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 
питань, заступник міського 
голови - Чернявська О.І. 
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка картин Відкритого 
пленеру «Намальований 
Ірпінь» 

 

Центральний  

будинок культури 
17:30- Цирк Коломбіно 

 
 

 
 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

 

Парк Перемоги 

12:00-Відкриття парку 

Незнайка 

 

Центральна площа 

 

13:00- Урочистості до Дня 

міста 

 
13:10-14:00-Церемонія 

«Гордість міста» 

 
14:30-16:30- Конкурс 

«Місіс Ірпінь» 

 

16:30-19:30- Фестиваль 

«Ігріп Chicago Rocks» 

 

19:30-20:00- Гурт Galickiy 

 

20:00-21:30- гурт «Стрінпі» 

 

21:30-22:00-- Олександр 

Пономарьов 

 

22:00-22:30- Олег Кензов 

 

22:30-23:30- гурт «ОТ 

VINTA» та Юрій Журавел. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка картин Відкритого 

пленеру «Намальований 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна площа 

10:00- Ранкова зарядка 

 
10:00-13:00- Проведення 

змагань з силового 
багатоборства серед 

атлетів аматорів 
 

Центральна площа 
День територіальної 
оборони 
 
12:00-14:00- фестиваль 
«Мій рідний Ірпінь» 
(виступ учнів Ірпінської 

дитячої школи мистецтв, 
місцевих творчих 
колективів) 
 
14:00-18:00- ІІІ 
Всеукраїнський 
традиційний фестиваль 
українського мистецтва і 
фольклору «Повниця 

народних традицій» 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 

 
14:00- Зустріч творчої 
інтелігенції. Організатор 
– Творче об’єднання 

«Письменник в 
Інтернет-просторі» 

 



 Ірпінь» 

Центральний  

будинок культури 
17:00- Класика у фойє 

 

ДЮСШ 
Чемпіонат Київської області 
з футболу серед дитячо-
юнацьких команд 2005-
2006,2007-2008рн. 
 
Турнір з волейболу серед 

юнаків. 
 

Будинок культури 

Смт. Коцюбинське 
09:00- Міжнародний 
фестиваль конкурс 
«New life festival » 

 

Виставка картин 
Відкритого пленеру 
«Намальований Ірпінь» 
 

ДЮСШ 
Турнір з волейболу 
серед юнаків  
 

Будинок культури 

с.Гостомель 
17:00- Творчий 
літературний вечір               

 

Клуб м-ну Романівка 
16:00- Вистава-капусник 
«Музи і блазні» 
 

Уваровський дім 

14:00 та !6:00- 
«Лятошинський єднає» -  

перший музичний 
марафон у Ворзелі в 
рамках ХХIХ 
міжнародного 
фестивалю «КИЇВ 
МУЗИК ФЕСТ-2018» 
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