
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

11 жовтня – 17 жовтня 2021 року 

 

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

11 жовтня 

 
12 жовтня 

 

 

 

13 жовтня  

 
14 жовтня 

 

15 жовтня 

 

 

16 жовтня 17 жовтня 

 

Визначні дні, свята: 

 

Визначні дні,  свята: 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

День Українського 

козацтва 

 

День захисників і 

захисниць  

 

Визначні дні, свята: 

 
Визначні дні, свята: 

 

День Шефа  

 

Визначні дні, свята: 

 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Зала засідань 

ВК ІМР (ІІ поверх) 
09:00 – засідання 

виконавчого комітету 

 

каб. 38 (ІІІ поверх) 

09:30 – Засідання 

комісії з питань 

регламенту, 

депутатської етики та 

внутрішньої 

політики, виявлення 

та протидії корупції, 

взаємодії з 

правоохоронним и 

органами та 

інформаційної 

політики 

 

Зала засідань 

ВК ІМР (ІІ поверх) 
10:00 – Засідання 

комісії з питань 

земельних  відносин, 

лісових та 

природоохоронних 

питань 

 

Зала засідань 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Ірпінська міська 

публічна бібліотека 

імені Максима 

Рильського 

Акція пам’яті «Славні 

сини України»: до 

Дня захисника 

України 

 

Центральний 

будинок культури 

м. Ірпінь 

11:00-18:00 

Міжнародна науково-

практична 

конференція І з’їзду 

етноорганолагів та 

кобзаровзнавців 

 ім. Миколи Будника 

«Проблеми 

кобзарознавства та 

етноінструментології

» 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

м. Ірпінь 

Алея Героїв АТО 

10:00 – Урочисте 

зібрання до Дня 

захисника України 

 
м. Ірпінь 

міське кладовище 

12:00 – Панахида за 

загиблими учасниками 

АТО 

 

Ірпінська міська 

публічна бібліотека 

імені Максима 

Рильського 

Акція пам’яті «Славні 

сини України»: до Дня 

захисника України 

 

Центральний будинок 

культури 

м. Ірпінь 

 

11:00-18:00 – 

Міжнародна науково-

практична конференція 

І з’їзду етноорганолагів 

та кобзаровзнавців ім. 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Ірпінська міська 

публічна бібліотека 

імені Максима 

Рильського 

Акція пам’яті «Славні 

сини України»: до 

Дня захисника 

України 

 

м. Ірпінь, стадіон 

«Чемпіон» 

10:00 – Фінальний тур 

чемпіонату України з 

регбі серед юнаків 

2007-2008 р.н. 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Ірпінська міська 

публічна бібліотека 

імені Максима 

Рильського 

Акція пам’яті «Славні 

сини України»: до 

Дня захисника 

України 

 

м. Ірпінь, стадіон 

«Чемпіон» 

10:00 – Фінальний тур 

чемпіонату України з 

регбі серед юнаків 

2007-2008 р.н. 

 

м. Ірпінь, ДЮСШ 

10:00 – Чемпіонат 

Київської області з 

футболу серед дитячо-

юнацьких команд 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Ірпінська міська 

публічна бібліотека 

імені Максима 

Рильського 

Акція пам’яті «Славні 

сини України»: до 

Дня захисника 

України 

 

Центральний 

будинок культури 

 м. Ірпінь 

18:00 – Концерт 

мистецького проєкту 

«Класика у фоє» 

 



ВК ІМР (ІІ поверх) 
11:00 – Засідання 

комісії з питань 

освіти, науки, молоді, 

спорту, медицини, 

культури, соціального 

захисту населення, 

наслідків аварії на 

ЧАЕС та питань АТО, 

переселенців, 

бойових дій 

 

Ірпінська міська 

публічна бібліотека 

імені Максима 

Рильського 

Акція пам’яті «Славні 

сини України»: до 

Дня захисника 

України 

 

Миколи Будника 

«Проблеми 

кобзарознавства та 

етноінструментології» 

 

Територія 

Дібровського 

сільського клубу 

18:00 –  Тематичний 

вечір «Де козак там і 

слава!» до Дня 

Українського козацтва 

та Захисника України 

 

Ірпінська міська 

публічна бібліотека 

імені Максима 

Рильського 

Літературна подорож в 

історію «Україна 

козацька: п’ять віків 

історії»: до дня 

українського козацтва 

 

* Протягом місяця: 
Історико-краєзнавчий музей м. Ірпінь, вул. Шевченка 4 

- постійно діюча виставка «Герої нашого часу» (присвячена нашим землякам, що загинули в зоні АТО) 

- щодня, крім сб-нд 10.00-18.00 Екскурсії музейними залами 


