
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

09 квітня – 15 квітня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

09 квітня 
 

10 квітня 
  

 

 

11 квітня 
 

 

12 квітня 
 

  

13 квітня 
  

14 квітня 
  

 

 

15 квітня 
 

Визначні дні,свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 
 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

боротьби з хворобою 
Паркінсона 

 

Міжнародний день 

визволення в’язнів 

фашистських 
концтаборів 

Визначні дні, свята: 
 

Всесвітній день 

авіації та 

космонавтики 

 

День працівників 

ракетно-космічної 

галузі України 

Визначні дні, свята: 

 

День початку 

антитерористичної 
операції (АТО) на 

Донбасі 

 

Всесвітній день рок-н-

ролу 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, 

свята: 

Міжнародний день 

культури 

 

День працівників 

карного розшуку 

України 

 

День фахівця з 

радіоелектронної 

боротьби. 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

Центральна 

бібліотека 

Виставка портрет 

«Павло 

Скоропадський і 

Українська 

держава» ( до 100-

річчя Української 

революції 1917-

1921 років ) 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Народознавча 

криниця «Шати 

Великодні одягла 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 
09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, секретар 
міської ради  – 

Попсуй А.В. 

09:00- засідання 

виконавчого комітету 
Ірпінської міської 

ради. 

Центральна 

бібліотека 

Виставка портрет 

«Павло 

Скоропадський і 

Українська 

держава» ( до 100-

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 

Центральна 

бібліотека. 

Виставка портрет 

«Павло 

Скоропадський і 

Українська держава» 

( до 100-річчя 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 
особистих питань,  

заступник міського 

голови – 

Михальченко Л.Я. 

Центральна 

бібліотека 

Виставка портрет 

«Павло 

Скоропадський і 

Українська 

держава» ( до 100-

річчя Української 

революції 1917-

1921 років ) 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 -12:00 -  прийом 

громадян з особистих 
питань, перший 

заступник міського 

голови - Cемко Н.Г 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

ГОСТОМЕЛЬ 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

 

Стадіон«Чемпіон» 

І тур Чемпіонату 

України з регбі серед 

юнаків 2002-2003 

р.н. 

 

Домашні ігри 

Чемпіонату України 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

Центральний 

будинок культури 

19:00- Класика у 

фойє 

 

 

Відкритий 

чемпіонат 

Ірпінської ДЮСШ 



земля» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

ГОСТОМЕЛЬ 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Бібліо – коктейль 

«Сяйво 

Великодньої 

писанки» 

 

Проблемна  

виставка «Про 

здоров’я треба 

знати, про здоров’я 

треба дбати» 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

інсталяція 

«Христос воскрес! 

Співають дзвони 

великодні» 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Будинок культури 

смт. Коцюбинське 

Виставка писанок 

 

Відкритий турнір з 

дзюдо пам’яті 

Героїв Чорнобиля 

серед юнаків та 

дівчат 2004-2008 

р.н. в м. Славутич 

річчя Української 

революції 1917-1921 

років ) 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Народознавча 

криниця «Шати 

Великодні одягла 

земля» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

ГОСТОМЕЛЬ 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Бібліо – коктейль 

«Сяйво Великодньої 

писанки» 

 

Проблемна  

виставка «Про 

здоров’я треба 

знати, про здоров’я 

треба дбати» 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

інсталяція «Христос 

воскрес! Співають 

дзвони великодні» 

 

День інформації 

«Скарбниця 

здоров’я» 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Української 

революції 1917-1921 

років ) 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Народознавча 

криниця «Шати 

Великодні одягла  

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

Ірпінська дитяча 

музична школа 

17:00- Концерт 

«Музика запрошує» 

Центральний 

будинок культури 

14:00- Фольклорно-

етнографічне свято 

«Крокове  колесо» 

ГОСТОМЕЛЬ 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Бібліо – коктейль 

«Сяйво Великодньої 

писанки» 

 

Проблемна  виставка 

«Про здоров’я треба 

знати, про здоров’я 

треба дбати» 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – інсталяція 

«Христос воскрес! 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

ГОСТОМЕЛЬ 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Бібліо – коктейль 

«Сяйво 

Великодньої 

писанки» 

 

Космічна мандрівка 

«Зіркове небо нас 

таємницями 

манить» 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 

Виставка писанок 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліо – коктейль 

«Сяйво Великодньої 

писанки» 

 

Космічна мандрівка 

«Зіркове небо нас 

таємницями манить» 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Будинок культури 

смт. Коцюбинське 

Виставка писанок 

 

з регбі серед серед 

юнаків 

 

Відкритий чемпіонат 

Ірпінської ДЮСШ зі 

спортивного 

орієнтування на 

дистанціях серед 

юнаків та дівчат  

(спринт) «Кубок 

А.М. Літвінчука» 

ГОСТОМЕЛЬ 

Гостомельська  

філія центральної 

бібліотеки 

Бібліо – коктейль 

«Сяйво Великодньої 

писанки» 

 

Космічна мандрівка 

«Зіркове небо нас 

таємницями манить» 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Будинок культури 

смт. Коцюбинське 

Виставка писанок 

 
 

 

зі спортивного 

орієнтування на 

дистанціях серед 

юнаків та дівчат  

(спринт) «Кубок 

А.М. Літвінчука» 

 

Друге коло 

Чемпіонату 

Київської області з 

футболу серед 

юнаків 2003-2004, 

2005-2006, 2007-

2008 р.н. 

(час і місце 

проведення 

уточнюється) 

 

Стадіон«Чемпіон» 

І тур Чемпіонату 

України з регбі 

серед юнаків 2002-

2003 р.н. 

 

Домашні ігри 

Чемпіонату України 

з регбі серед серед 

юнаків 

 

Відкритий 

чемпіонат 

Ірпінської ДЮСШ 

зі спортивного 

орієнтування на 

дистанціях серед 

юнаків та дівчат  

(спринт) «Кубок 

А.М. Літвінчука» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Гостомельська  



 Будинок культури 

смт. Коцюбинське 

Виставка писанок 

 

Відкритий турнір з 

дзюдо пам’яті 

Героїв Чорнобиля 

серед юнаків та 

дівчат 2004-2008 

р.н. в м. Славутич 
 

 
 

 

 
 

 

Співають дзвони 

великодні» 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 

Виставка писанок 

 

Відкритий турнір з 

дзюдо пам’яті Героїв 

Чорнобиля серед 

юнаків та дівчат 

2004-2008 р.н. в м. 

Славутич 

 

УДФСУ 

Чемпіонат Київської 

обл. серед молоді до 

23 років з дзюдо. 
 

 

 

 

філія центральної 

бібліотеки 

Космічна мандрівка 

«Зіркове небо нас 

таємницями 

манить» 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Будинок культури 

смт. Коцюбинське 

Виставка писанок 
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