
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

08 жовтня– 14 жовтня 2018 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

08 жовтня  

 

 

09 жовтня 

  

 

 

10 жовтня  

 

 

11 жовтня  

 

 

12 жовтня 

  
 

  

13 жовтня 

 
 

14 жовтня 

 

 

Визначні дні, свята: 
 

День юриста України 

Визначні дні, свята: 

 

День Апостола Іоанна 
Богослова 

 

Всесвітній день пошти 

Визначні дні, свята: 

 
День працівників 

стандартизації та 
метрології України 

 
Всесвітній день психічного 

здоров’я 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день зору 
 

Міжнародний день дівчаток 

Визначні дні, свята: 
 

Всесвітній день боротьби з 
артритом 

 

День іспанської мови в ООН 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день хоспісів та 
паліативної допомоги 

 

Міжнародний день зі 
зменшення небезпеки 

стихійних лих 

Визначні дні, свята: 

 
День захисника України 

 
День працівників 

державної санітарно-
епідеміологічної служби 

України 

 
День українського 

козацтва 
 

День художника України 
 

Покрова Святої 
Богородиці 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

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

справами –  Негреша Д.М 

( каб.36) 

Зал засідань 
09:00-  Апаратна нарада  
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка «Лінія фронту». 

Фото Олеся Кромпляса із 
зони АТО 
 
 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -

прийомгромадян з 
особистих питань, секретар 
міської ради  – Попсуй 
А.В. 

(каб.38) 

 

Актова зала 
13:00- Проведення 

конференції 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка «Лінія фронту». 
Фото Олеся Кромпляса із 
зони АТО 

 

Центральний  

будинок культури 
19:00- Благодійний 
концерт гурту 
«ФРІСТАЙЛ» в підтримку 
Ніни Кірсо (зараз 
перебуває у комі в лікарні 
після інсульту) 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

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 
 

Центральна бібліотека 
Книжкова виставка подорож  
в історію «Служили Богові і 

Україні» 
 
Історико -  патріотична зона 
«У нас правічна суть – 
козацька» 
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка «Лінія фронту». 

Фото Олеся Кромпляса із 
зони АТО 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна бібліотека 
Книжкова виставка 
подорож  в історію 
«Служили Богові і 
Україні» 
 
Історико -  патріотична 

зона «У нас правічна суть 
– козацька» 
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка «Лінія фронту». 
Фото Олеся Кромпляса із 
зони АТО 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 
Виставка-портрет «Герої 
живуть у віках» 
 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 

 
Художня  виставка 
дитячих робіт до Дня 
Захисника Вітчизни 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

2 поверх каб.20 
09:00 – 12:00 -прийом 
громадян з особистих 
питань, заступник міського 
голови - Чернявська О.І. 
 

Алея АТО 

 

10:00- Мітинг та покладання 
квітів до пам’ятника 
 
10:00- Молебень 
 

Актова зала  
12:00- Урочистості з нагоди 
Дня Захисника Вітчизни 

 

Центральний будинок 

культури 
20:00- Стенд АП – комік 
шоу 
 

Центральна бібліотека 
Книжкова виставка подорож  
в історію «Служили Богові і 

Україні» 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна бібліотека 
Книжкова виставка подорож  
в історію «Служили Богові і 
Україні» 

 
Історико -  патріотична зона 
«У нас правічна суть – 
козацька» 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка «Лінія фронту». 
Фото Олеся Кромпляса із 
зони АТО 
 

Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 

 
Патріотична літературна 
мандрівка «Мужність і 
відвага крізь покоління» 
 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 
Виставка-портрет «Герої 

живуть у віках» 
 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна бібліотека 
Книжкова виставка 
подорож  в історію 
«Служили Богові і 
Україні» 
 
Історико -  патріотична 

зона «У нас правічна 
суть – козацька» 
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка «Лінія 
фронту». Фото Олеся 
Кромпляса із зони АТО 

 

Центральний  

будинок культури 
17:00- Класика у фойє 

 

Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 

 

Патріотична літературна 
мандрівка «Мужність і 
відвага крізь покоління» 
 



Виставка-портрет «Герої 
живуть у віках» 
 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 

 
Художня  виставка 
дитячих робіт до Дня 
Захисника Вітчизни 
«Подаруй свою повагу 
захиснику!» 
 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 
Виставка-портрет «Герої 

живуть у віках» 
 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 
Художня  виставка дитячих 
робіт до Дня Захисника 
Вітчизни «Подаруй свою 
повагу захиснику!» 

 

 

 

«Подаруй свою повагу 
захиснику!» 

Історико -  патріотична зона 
«У нас правічна суть – 
козацька» 
 

Героїко-патріотична година 
«З Україною в серці» 
 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей 
Виставка «Лінія фронту». 
Фото Олеся Кромпляса із 
зони АТО 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 
Інтелект – мандрівка 
«Козацька слава наших 
предків» 
 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 
Виставка-портрет «Герої 
живуть у віках» 
 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 

 
Художня  виставка дитячих 
робіт до Дня Захисника 

Вітчизни «Подаруй свою 
повагу захиснику!» 
 

Уваровський дім 
11:00- Козацько-лицарський 
вишкіл для студентської та 
учнівської молоді до Дня 
козацької слави 

 
 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 

 
Художня  виставка дитячих 

робіт до Дня Захисника 
Вітчизни «Подаруй свою 
повагу захиснику!» 
 

Клуб м-ну Романівка 
14:00-15:00- Аналітичний 
ребус-практикум 
«Триєдність – трикутне 

колесо життя». Тема: 
«Індуктивний міф. 
Руйнівник і Творець» 
 

Уваровський дім 
17:00- Концерт 
фортепіанної музики 
«Класика: від Галуппі до 

Бетховена» (клас  
заслуженого артиста 
України, професора КІМ ім. 
Глієра, Євгена Ржанова) 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 
Виставка-портрет «Герої 
живуть у віках» 

 

Будинок культури 

с.Гостомель 
13:00- Концертна 
программа до дня 
селища     

 

  Площа Культурно - 

оздоровчого комплексу 
15:00-   Святкування дня 
селища Гостомель      

 

 Будинок культури 

смт.Коцюбинське 

 
Художня  виставка 

дитячих робіт до Дня 
Захисника Вітчизни 
«Подаруй свою повагу 
захиснику!» 
 
День Захисників 
Вітчизни, Мітинг, 
відкриття пам’ятника 
Воїнам АТО, святковий 

концерт. 
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