
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

12 березня – 18 березня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

12 березня 
 

13 березня 
 

14 березня 
 

 

15 березня 
  

16 березня 
  

 

 

17 березня 
 

18 березня  
 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 
 

День українського 

добровольця 

Свято Явдохи 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

захисту прав 

споживачів 

Визначні дні, свята: 
 

Міжнародний день 

сну 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

День працівників 

житлово-
комунального 

господарства і 

побутового 
обслуговування 

населення України 

День працівника 

податкової та 

митної справи 

України. 

 

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.  
14: 00 – урочистості 

з нагоди святкування 

Дня працівників 

ЖКГ (Будинок 
культури) 

Центральний 

будинок культури: 

15:00 - Вистава 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 
питань, секретар 

міської ради  – Попсуй 

А.В. 

Центральна 

бібліотека: 

Літературно – музичне 

свято «Живе і вічне 
слово Кобзаря» 

 

Мистецька виставка 

«Шевченко- 

художник» 

 

Книжкова виставка « 

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 

Актова зала ІМР: 

16:00- тренінг на 
тему: Як перенести 

ваші мріїв реальність? 

 

Ірпінська дитяча 

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 частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка 

 

Виставка «Краса, 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 
особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 
Cемко Н.Г  

 

Центральна 

бібліотека: 

Мистецька 

виставка 

«Шевченко- 

художник» 

 

Книжкова виставка 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральна 

бібліотека: 

Мистецька виставка 

«Шевченко- 

художник» 

 

Книжкова виставка « 

Письменники- 

лауреати 

Шевченківської 

премії» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий комплекс : 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральний 

будинок культури: 

17:00 - Класика у 

фойе 

Центральна 

бібліотека: 

Мистецька 

виставка 

«Шевченко- 

художник» 

 

Книжкова виставка 

« Письменники- 

лауреати 

Шевченківської 



«Великий льох»  

Т. Шевченко 

Центральна 

бібліотека: 

Мистецька 

виставка 

«Шевченко- 

художник» 

 

Книжкова виставка 

« Письменники- 

лауреати 

Шевченківської 

премії» 
 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий 

музей: 
Виставка частини 
робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка. 

 

Виставка «Краса, 

створена жіночими 

руками». Вишивка 

учасниць 

мистецької студії 

«Живопис голкою» 

Ірпінського клубу 

«Друга молодість» 

 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Книжкова виставка 

«Твори Тараса – 

України гордість і 

окраса» 

Письменники- 

лауреати 

Шевченківської 

премії» 
 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка 

 

Виставка «Краса, 

створена жіночими 

руками». Вишивка 

учасниць мистецької 

студії «Живопис 

голкою» Ірпінського 

клубу «Друга 

молодість» 

ВОРЗЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Подорож по 

бібліотеці «Дитяча 

книжкова планета» 

 
КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Книжкова виставка 

«Твори Тараса – 

України гордість і 

окраса» 

ДЮСШ 

Стадіон «Чемпіон» 

10:00 - Тренування 

Національної 

жіночої збірної 

музична школа: 

17:00 - Фестиваль 

«Присвята класиці» Й. 

Гайдн, Л. Бетховен 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка частини 

робіт І.І. Рябчука 

«Вишитий Кобзар». 

До Дня пам'яті 

Т.Г.Шевченка 

 

Виставка «Краса, 

створена жіночими 

руками». Вишивка 

учасниць мистецької 

студії «Живопис 

голкою» Ірпінського 

клубу «Друга 

молодість» 

Центральна 

бібліотека: 

Мистецька виставка 

«Шевченко- 

художник» 

 

Книжкова виставка 

« Письменники- 

лауреати 

Шевченківської 

премії» 

 
 

 

ВОРЗЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: Подорож 

по бібліотеці 

«Дитяча книжкова 

планета» 

створена жіночими 

руками». Вишивка 

учасниць мистецької 

студії «Живопис 

голкою» Ірпінського 

клубу «Друга 

молодість» 

Центральна 

бібліотека: 

Мистецька виставка 

«Шевченко- 

художник» 

 

Книжкова виставка « 

Письменники- 

лауреати 

Шевченківської 

премії» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий комплекс : 

Декупаж та вироби 

«Змайструй сам» 

ВОРЗЕЛЬ 
Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: Подорож 

по бібліотеці 

«Дитяча книжкова 

планета» 

ДЮСШ 

Стадіон «Чемпіон» 

11:00 - Тренування 

Національної 

жіночої збірної 

Азербайджану з 

футболу 

12:30 - Тренування 

Національної 

жіночої збірної 

« Письменники- 

лауреати 

Шевченківської 

премії» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс : 

18:00 - 

«Молодіжний 

клуб». Молодь та 

підлітки селища. 
ВОРЗЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки:  
Подорож по 

бібліотеці «Дитяча 

книжкова планета» 

ДЮСШ 

Стадіон«Чемпіо» 

11:00 - Тренування 

Національної 

жіночої збірної 

Азербайджану з 

футболу. 

12:30 - Тренування 

Національної 

жіночої збірної 

України з футболу 

 
 

 

 
 

 

 
 

12:00 - Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів 

 

ДЮСШ 

12:00 - Гра з 

футболу між 

Національною 

жіночою збірною 

України та 

Азербайджану 

 

Всеукраїнський 

турнір з дзюдо серед 

дітей на призи 

міського голови 

В.А.Карплюка 

м.Ірпінь, 

вул.Тургенівстка 28, 

СЗОШ №2 

 

 
 

премії» 
 

ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс : 

12:00 - - Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів 

ДЮСШ 

Чемпіонат 

Київської області зі 

змішаних 

єдиноборств серед 

юнаків, молоді та 

дітей. м.Ірпінь, 

вул.Тургенівстка 

28, СЗОШ №2 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс  

15:00 - «Зустрічі 
старшого покоління» 

 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Будинок культури 
« Шевченкове 

слово».  

Захід –конкурс на 

кращого читця 

поезії Шевченка . 

ДЮСШ 

Стадіон 

«Чемпіон» 

16:30 - Тренування 

Національної 

жіночої збірної 

України з футболу 
 

 

України з футболу 

13:00 - Спартакіада 

школярів міста з 

баскетболу 

(Федорова О.В.) ЗШ 

№13 

ЗШ №3 

ЗШ №2 

 

15:30 - Тренування 

Національної 

жіночої збірної 

Азербайджану з 

футболу 

 

 

 
 

 

 
 

ДЮСШ 

Стадіон «Чемпіон» 

12:00 - Гра з 

футболу між 

Національною 

жіночою збірною 

України та 

Азербайджану 

13:00 - Спартакіада 

школярів міста з 

баскетболу 

(Федорова О.В.) ЗШ 

№13 

ЗШ №3 

ЗШ №2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

України з футболу 

 

13:00 - Спартакіада 

школярів міста з 

баскетболу 

(Федорова О.В.) ЗШ 

№13 

ЗШ №3 

ЗШ №2 
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