
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

07 травня –13 травня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

07 травня 
 

 

08 травня 
  

 

 

09 травня 
 

 

10 травня 
 

 
  

11 травня 
  
 

 

12 травня 
 

 

13 травня 
 

 

Визначні дні,свята: 

 

Міжнародний день 

радіо 

Визначні дні, свята: 
 

Міжнародні дні 

пам’яті та скорботи 
за загиблими під час 

Другої світової війни 

 

День пам’яті та 

примирення 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародні дні 

пам’яті та скорботи 

за загиблими під час 

Другої світової війни 

 

День Перемоги над 

нацизмом у Другій 

світовій війні 

Визначні дні, свята: 
 

Всесвітній день 

мігруючих птахів 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

медичної сестри 

Визначні дні, 

свята: 

Всесвітній день 

боротьби з 

артеріальною 

гіпертонією. 

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. 

 

Центральна 

бібліотека 

Героїко-

патріотична зона 

«Україна у вогні 

Другої світової 

війни» 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, секретар 
міської ради  – 

Попсуй А.В. 

 

Центральна 

бібліотека 

Героїко-патріотична 

зона «Україна у 

вогні Другої 

світової війни» 

 

Краєзнавча 

книжкова виставка 

«Земний уклін  тобі, 

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 

Алея Слави 

10:00- Урочистий 

мітинг до 73-ї 

річниці перемоги над 

нацизмом у Другій 

світовій війні 

Парк ім. В.Правика 

16:00- Святковий 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 
особистих питань,  

заступник міського 

голови – 
Михальченко Л.Я. 

 

Центральна 

бібліотека 

Героїко-

патріотична зона 

«Україна у вогні 

Другої світової 

війни» 

Ірпінський 

історико-

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 -12:00 -  прийом 

громадян з особистих 
питань, перший 

заступник міського 

голови - Cемко Н.Г 
 

Центральна 

бібліотека 

Героїко-патріотична 

зона «Україна у вогні 

Другої світової 

війни» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Фотовиставка  

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральна 

бібліотека 
 

Виставка меморіал 

«Замах на життя 

української нації: 

1937-1938 рр.» / до 

80-річниці Великого 

терору на Україні 

1937-1938 рр. / 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Фотовиставка  

«Миттєвості 

Перемоги» 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральна 

бібліотека 
 

Виставка меморіал 

«Замах на життя 

української нації: 

1937-1938 рр.» / до 

80-річниці 

Великого терору на 

Україні 1937-1938 

рр. / 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Фотовиставка  

«Миттєвості 



Краєзнавча 

книжкова виставка 

«Земний уклін  

тобі, солдате» 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Фотовиставка  

«Миттєвості 

Перемоги» 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Слайд – експозиція 

«Діти на війні» 

 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Коцюбинська 

філія центральної 

бібліотеки 

Книжкова – 

панорама 

«Безсмертна слава 

у віках» 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

 Виставка – реквієм 

«Тихі зорі вічної 

пам’яті» 

 

Урок мужності 

«Дорогами 

Ворзельського 

підпілля» 

 

солдате» 

 

Книжкова виставка 

«Сімейна 

педагогіка» 

 

Книжкова виставка 

присвята  « Рідна 

мати моя…» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Фотовиставка  

«Миттєвості 

Перемоги» 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова – 

панорама 

«Безсмертна слава у 

віках» 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

 Виставка – реквієм 

«Тихі зорі вічної 

пам’яті» 

 

Урок мужності 

«Дорогами 

Ворзельського 

підпілля» 

ГОСТОМЕЛЬ 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Літературно – 

історичний спомин 

концерт до 73-ї 

річниці перемоги над 

нацизмом у Другій 

світовій війні 
 

Центральна 

бібліотека 

Героїко-патріотична 

зона «Україна у вогні 

Другої світової 

війни» 

 

Краєзнавча книжкова 

виставка «Земний 

уклін  тобі, солдате» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Фотовиставка  

«Миттєвості 

Перемоги» 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова – 

панорама 

«Безсмертна слава у 

віках» 

 

Виставка — перегляд 

«Незгасаючий вогонь 

безсмертя» 

 

Будинок культури 

смт. Коцюбинське 

10:00- Мітинг та 

святковий концерт. 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

краєзнавчий музей 

Фотовиставка  

«Миттєвості 

Перемоги» 

 

Стадіон « 

Чемпіон» 

15:00-Першість м. 

Києва 2017-

2018р.р. 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова – 

панорама 

«Безсмертна слава 

у віках» 

 

12:00- Знайомство  

з матір’ю-героїнею 

«Висока місія - 

Мати»  зустріч з 

Дмитренко Н.М. 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

 Виставка – реквієм 

«Тихі зорі вічної 

пам’яті» 

 

Урок мужності 

«Дорогами 

Ворзельського 

підпілля» 

 

 

 

 

 

«Миттєвості 

Перемоги» 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Виставка дитячої 

творчості «Моя сім`я 

– мій оберіг» 

 

12:00- Родинне свято 

«Материнська 

любов, як весна 

зігріває» 

 

ЗОШ №3 

10:00-Міські 

змагання серед учнів 

7х кл. « Старти 

надії» 

 

 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова – 

панорама 

«Безсмертна слава у 

віках» 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

 Виставка – реквієм 

«Тихі зорі вічної 

пам’яті» 

 

Урок мужності 

«Дорогами 

Ворзельського 

підпілля» 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Виставка дитячої 

творчості «Моя сім`я 

– мій оберіг» 

Центральний 

будинок культури 

16:00- Творчий вечір 

Миколи Луківа 

«Мелодії для матері і 

коханої» 

Парк Центральний 

Irpin Family Weekend 

– 2018 

 

Стадіон « Чемпіон» 

17:00-  Гра 

чемпіонату Київської 

області з футболу. 

Вища ліга 

ЗОШ №3 

Всеукраїнський 

турнір з художньої 

гімнастики « 

Восходящая звезла» 

 

 
 

 

 

 

 
 

Перемоги» 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Виставка дитячої 

творчості «Моя 

сім`я – мій оберіг» 

Центральний 

будинок культури 

19:00- Класика у 

фойє 

Парк Центральний 

Irpin Family 

Weekend – 2018 

ЗОШ №3 

Всеукраїнський 

турнір з художньої 

гімнастики « 

Восходящая звезла» 

 

 

Стадіон « 

Чемпіон» 

12:00-15:00-

Першість України 

2017-2018. Перша 

ліга U17/15 

 

16:00- Першість 

Києво- 

Святошинського 

району. Друга ліга. 

 

 

 

  

 



«Слово про подвиг» 

 

 

 

 
 

 
 

 

бібліотеки 

 Виставка – реквієм 

«Тихі зорі вічної 

пам’яті» 

 

Урок мужності 

«Дорогами 

Ворзельського 

підпілля» 

 

ДТО с. Романівка 

11:30- Військово - 

патріотичний захід 

до 73-ї річниці 

перемоги над 

нацизмом у Другій 

світовій війні 

 

Уваровський дім 

12:00- Екскурсія про 

героїв Ворзельського 

підпілля 

 

14:00- Демонстрація 

документального 

фільму про ІІ світову 

війну на 

старовинному 

кінопроекторі 
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