
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

11 червня – 17 червня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

11 червня  
 

12 червня 
  

 

 

13 червня  
 

 

14 червня 
 

 

15 червня 
  

 

 

16 червня 
  

 

 

17 червня 
 

Визначні дні,свята: 

 

Визначні дні, свята: 

 

День працівника 

фондового ринку 

України 

 

Всесвітній день 

боротьби з 

дитячою працею 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

поширення 

інформації про 

альбінізм 

 

День визволення 

Маріуполя від 

російських окупантів 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

донора крові 

 

Міжнародний день 

блогера 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

розповсюдження 

інформації про 

зловживання у 

відношенні до 

похилих людей 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, 

свята: 

День батька 

 

День медичного 

працівника 

України 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка 

акварелей Наталі 

Синишин 

«Пейзажна лірика» 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

Бібліопікнік 

«Читати – світ 

пізнавати» 

Ірпінські ЗОШ 

№3,ЗОШ№12 

Міжнародний 

дитячий турнір з 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

  

ІРПІН  

09:00 – 12:00 -

прийом громадян з 

особистих питань, 

секретар міської 

ради  – Попсуй А.В. 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

Ірпінські ЗОШ 

№3,ЗОШ№12 

Міжнародний 

дитячий турнір з 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 

особистих питань,  

заступник міського 

голови – 

Михальченко Л.Я  

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 

Cемко Н.Г 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 

особистих питань,  

заступник міського 

голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

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 акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

 
08:00- 17:00 -

Голосування за 

проекти 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

Центральний  

будинок культури 

19:00- Вистава «Дім 

з примарами» 

 

Площа біля 

музичної школи 

19:00- Концерт 

вихідного дня 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

 

Центральний  

будинок культури 

19:00- Класика у 

фойє 

 

Проведення 

змагань 

заплановано в 

межах оборонної 



футболу з нагоди 

Дня захисту дітей. 
 

08:00- 17:00 -

Голосування за 

проекти 

Громадського 

бюджету в 

приміщені ЦНАПу 

1 поверх ІМР 

футболу з нагоди 

Дня захисту дітей. 

 
08:00- 17:00 -

Голосування за 

проекти 

Громадського 

бюджету в 

приміщені ЦНАПу 

1 поверх ІМР 

 

 

 

 

Виставка акварелей 

Наталі Синишин 

«Пейзажна лірика» 

Ірпінські ЗОШ 

№3,ЗОШ№12 

Міжнародний 

дитячий турнір з 

футболу з нагоди 

Дня захисту дітей. 
 

08:00- 17:00 -

Голосування за 

проекти 

Громадського 

бюджету в 

приміщені ЦНАПу 1 

поверх ІМР 

 

 

 

 

 

 

Веб – перегляд 

нових книг «Все 

знаю, бо багато 

читаю» 

Ірпінські ЗОШ 

№3,ЗОШ№12 

Міжнародний 

дитячий турнір з 

футболу з нагоди 

Дня захисту дітей. 
 

08:00- 17:00 -

Голосування за 

проекти 

Громадського 

бюджету в 

приміщені ЦНАПу 

1 поверх ІМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадського 

бюджету в 

приміщені ЦНАПу 1 

поверх ІМР 

 

Уваровський дім 

19:00- Вечір гітарної 

музики за участю 

артистів 

Національної 

філармонії України, 

заслуженого артиста 

України Андрія 

Остапенка (гітара) та 

майстра художнього 

слова Ольги 

Єременко 

 

Проведення змагань 

заплановано в 

межах оборонної 

смуги Великої 

Вітчизняної війни 

м. Ірпінь 

Літній турнір 

змагань із 

традиційної стрільби 

з лука «Cross 

Archery» 

 
08:00- 17:00 -

Голосування за 

проекти 

Громадського 

бюджету в 

приміщені ЦНАПу 1 

поверх ІМР 

 Протягом дня 

літній турнір змагань 

із традиційної 

стрільби з лука (в 

межах оборонної 

смуги ВВВ м. Ірпінь) 

 

 

смуги Великої 

Вітчизняної війни 

м. Ірпінь 

Літній турнір 

змагань із 

традиційної 

стрільби з лука 

«Cross Archery» 

 
08:00- 17:00 -

Голосування за 

проекти 

Громадського 

бюджету в 

приміщені ЦНАПу 

1 поверх ІМР 

 

Протягом дня 
літній турнір 

змагань із 

традиційної 

стрільби з лука (в 

межах оборонної 

смуги ВВВ м. 

Ірпінь) 
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