
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

10 грудня – 16 грудня 2018 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

10 грудня 

 

 

11 грудня 

 

 

12 грудня 

 

 

13 грудня 

 
14 грудня 

 
15 грудня 

 
16 грудня 

 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день прав 

людини 

 

Всесвітній день футболу 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день хворого на 

бронхіальну астму 

 

Міжнародний день танго 

 

Визначні дні, свята: 

 
День Сухопутних військ України 

Визначні дні, свята: 

 

Апостола Андрія 

Первозванного 

Визначні дні, свята: 

 

День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

Визначні дні, свята: 

 

День працівників суду 

України 

 

Міжнародний день чаю 

Визначні дні, свята: 

 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих 

питань,  керуючий 

справами –  Негреша Д.М 

( каб.36) 

 

Зал засідань( ІІ поверх) 

09:00- Нарада з 

комунальними службами 

міста. 

 

Ірпінська дитяча школа 

мистецтв 

17:00- Концерт до 

Міжнародного Дня танго 

 

Центральний  

будинок культури 

19:00- Вистава «Майстер і 

Маргарита» за участю 

Ольги Сумської 

 

Центральна бібліотека 

Акцій «Права і закони у 

вашому житті» (до 

Всеукраїнського тижня 

права) 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова полиця «Віддав 

себе я праці без вагання» 

(до 155-річчя від дня 

народження 

Б.Д.Грінченка)  

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -

прийомгромадян з 

особистих питань, секретар 

міської ради  – Попсуй 

А.В. 

(каб.38) 

 

Актова зала 

09:00-Сесія Ірпінської 

міської ради. 

 

Центральна бібліотека 

Акцій «Права і закони у 

вашому житті» (до 

Всеукраїнського тижня 

права) 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Калейдоскоп цікавих 

фактів «Якщо ти сам 

вдома…» 

 

Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 

Виставка – порада «Абетка 

прав людини» 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Правовий компас «Великі 

права маленьких 

українців» 

 

Конкурс малюнків 

«Насильству - НІ» 

 

 

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 

Акцій «Права і закони у 

вашому житті» (до 

Всеукраїнського тижня 

права) 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Година етикету «Гарні 

вчинки – ознаки вихованої 

дитини» 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Конкурс малюнків 

«Насильству - НІ» 

 

Книжкова полиця «Віддав 

себе я праці без вагання» (до 

155-річчя від дня 

народження Б.Д.Грінченка) 

 

 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Центральна бібліотека 

Акцій «Права і закони у 

вашому житті» (до 

Всеукраїнського тижня 

права) 

 

Книжкова виставка 

«Митець і влада» (до 125-

річчя від дня народження 

Миколи Хвильового) 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Конкурс малюнків 

«Насильству - НІ» 

 

Книжкова полиця «Віддав 

себе я праці без вагання» 

(до 155-річчя від дня 

народження 

Б.Д.Грінченка) 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка – дискусія 

«Права громадян – 

турбота держави» 

Книжкова виставка 

«Права. Гарантії. Захист.» 

 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

2 поверх каб.20 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник міського 

голови - Чернявська О.І. 

 

Центральна бібліотека 

Акцій «Права і закони у 

вашому житті» (до 

Всеукраїнського тижня 

права) 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Конкурс малюнків 

«Насильству - НІ» 

 

Книжкова полиця «Віддав 

себе я праці без вагання» (до 

155-річчя від дня 

народження Б.Д.Грінченка) 

 

Зустріч з учасниками 

ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС «Нехай у серці не 

згасне полум`я» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка – дискусія «Права 

громадян – турбота 

держави» 

 

Книжкова виставка «Права. 

Гарантії. Захист.» 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Актова зала 

11:00-Загальні збори ОСББ 

"Шевченків Двір" 
 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Конкурс малюнків 

«Насильству - НІ» 

 

Книжкова полиця «Віддав 

себе я праці без вагання» (до 

155-річчя від дня 

народження Б.Д.Грінченка) 

 

Уваровський дім 

17:00- «Присвята Ярославу 

Верещагіну» Концерт-

спогад на пам’ять сучасного 

українського композитора 

Я. Верещагіна за участю 

лауреатів  міжнародних 

конкурсів Павла Грищенка 

(баритон), Романа Страхова 

(бас), Анастасії Поліщук 

(мецо-сопрано), 

Володимира Кнорозка (ф-

но), Світлани Корецької 

(художнє слово)    

 

 

 

 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

 

Центральний  

будинок культури 

17:00- Класика у фойє 



 

Книжкова полиця «Віддав 

себе я праці без вагання» 

(до 155-річчя від дня 

народження 

Б.Д.Грінченка) 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Бесіда «Правова планета 

дитинства» 

 

Виставка – дискусія 

«Права громадян – турбота 

держави» 

 

Книжкова виставка 

«Права. Гарантії. Захист.» 

 

Виставка – вікторина 

«Правова свідомість і 

правова культура молоді» 

 

Виставка – перегляд 

«Права жінки» 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка – дискусія «Права 

громадян – турбота 

держави» 

 

Книжкова виставка «Права. 

Гарантії. Захист.» 

 

Виставка – вікторина 

«Правова свідомість і 

правова культура молоді» 

 

Виставка – перегляд «Права 

жінки» 

 

 

Виставка – вікторина 

«Правова свідомість і 

правова культура молоді» 

 

Виставка – перегляд 

«Права жінки» 

 

Посиденьки  «Андрієвські 

вечорниці» 

 

 

 

 

 

Виставка – вікторина 

«Правова свідомість і 

правова культура молоді» 

 

Виставка – перегляд «Права 

жінки» 

 

Уваровський дім 

14:00- Тематичний захід до 

Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


