
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

16 квітня – 22 квітня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

16 квітня 
 

 

17 квітня 
 

 

18 квітня 
 

19 квітня 
 

  

20 квітня 
  
 

 

21квітня 
  
 

22 квітня 
 

 

Визначні дні,свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 
 

Всесвітній день 

боротьби з 
гемофілією 

 

День пожежної 

охорони 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

пам’яток і визначних 

місць 

Міжнародний день 

радіоаматора 

Визначні дні, свята: 
 

 

Визначні дні, свята: 

 

День китайської мови в 

ООН 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

астрономії 

 

Визначні дні, 

свята: 

Всесвітній день 

Землі. 

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 

16:00- Авторський 

вечір Олександра 

Редича “Сходи у 

небо” 

 

Книжкова 

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 

Книжкова 

екологічна виставка 

«Ми люди – поки є 

природа» 

 

Книжково - 

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. 

Книжкова екологічна 

виставка «Ми люди – 

поки є природа» 

 

Книжково - 

ілюстративна 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 
особистих питань,  

заступник міського 

голови – 
Михальченко Л.Я. 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова 

екологічна виставка 

«Ми люди – поки є 

природа» 

 

Книжково - 

ілюстративна 

виставка «Рідній 

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» 

Центральна площа 

10:00-Обласна 

спартакіада серед 

учасників ліквідації 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова екологічна 

виставка «Ми люди – 

поки є природа» 

 

Книжково - 

ілюстративна 

виставка «Рідній 

Землі потрібна 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова 

екологічна виставка 

«Ми люди – поки є 

природа» 

 

Книжково - 

ілюстративна 

виставка «Рідній 



екологічна 

виставка «Ми люди 

– поки є природа» 

 

Книжково - 

ілюстративна 

виставка «Рідній 

Землі потрібна 

турбота» 

Центральний 

будинок культури 

19:00- VIP 

Тернопiль, 

комедiйне 

Шоу. 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

Згідно календаря 

КОФФ 

Друге коло 

Чемпіонату 

Київської області з 

футболу серед 

юнаків 2003-

2004,2005-

2006,2007-2008р.н. 

 

За призначенням 

Фінальний тур 

чемпіонату 

України з 

волейболу «дитяча 

ліга» серед юнаків 

2005-06 р.н. 

Уваровський дім 

Візит нащадків 

ілюстративна 

виставка «Рідній 

Землі потрібна 

турбота» 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

 

Ірпінська дитяча 

музична школа 

17:00- Шкільний 

конкурс вокальних 

та 

інструментальних 

ансамблів малих 

форм «Гармонія» 

Згідно календаря 

КОФФ 

Друге коло 

Чемпіонату 

Київської області з 

футболу серед 

юнаків 2003-

2004,2005-

2006,2007-2008р.н 

За призначенням 

Фінальний тур 

чемпіонату України 

з волейболу «дитяча 

ліга» серед юнаків 

2005-06 р.н. 

Уваровський дім 

Візит нащадків 

графині Наталії 

Уварової (за 

окремим планом 

перебування) 

виставка «Рідній 

Землі потрібна 

турбота» 

Актова зала ІМР 

17:00-відбудеться 

тренінг на тему: 

«Основи дієтології та 

нутриціології» 
 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

Згідно календаря 

КОФФ 

Друге коло 

Чемпіонату Київської 

області з футболу 

серед юнаків 2003-

2004,2005-2006,2007-

2008р.н 

За призначенням 

Фінальний тур 

чемпіонату України з 

волейболу «дитяча 

ліга» серед юнаків 

2005-06 р.н. 

Уваровський дім 

Візит нащадків 

графині Наталії 

Уварової (за окремим 

планом перебування) 

 

Чемпіонат України з 

тхеквондо ВТФ серед 

молоді,юніорів,кадеті

в,юнаків в м. Харків 

 

Чемпіонат України зі 

Землі потрібна 

турбота» 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

Виставка вишивки 

«Вишивана пісня 

Великодня» 

Центральний 

будинок культури 

19:00- Романтична 

вистава "Ля мур", 

театр Візаві м.Київ 

Згідно календаря 

КОФФ 

Друге коло 

Чемпіонату 

Київської області з 

футболу серед 

юнаків 2003-

2004,2005-

2006,2007-2008р.н 

За призначенням 

Фінальний тур 

чемпіонату України 

з волейболу 

«дитяча ліга» серед 

юнаків 2005-06 р.н. 

Уваровський дім 

Візит нащадків 

графині Наталії 

Уварової (за 

окремим планом 

перебування) 

 

Чемпіонат України 

з тхеквондо ВТФ 

серед 

молоді,юніорів,каде

тів,юнаків в  

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова екологічна 

виставка «Ми люди – 

поки є природа» 

 

Книжково - 

ілюстративна 

виставка «Рідній 

Землі потрібна 

турбота» 

Центральний 

будинок культури 

18:00- Дитяче шоу 

Трансформерів 

 

Ірпінська дитяча 

музична школа 

17:00- Концерт із 

циклу «Університет 

культури»  

Ф. Шуберт та його 

романтичний герой. 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова виставка-

спомин «Екологічна 

катастрофа століття» 

 

Книжкова виставка 

«Високе світло 

Майстра» (до 100-

річчя від дня 

народження Олеся 

Гончара) 

 

Міський відкритий 

турнір з футболу, 

турбота» 

 

Книжкова виставка-

спомин «Екологічна 

катастрофа століття» 

 

Центральний 

будинок культури 

09:00-20:00- 

Всеукраїнський 

театральний 

фестиваль "Шлях до 

успіху", організатор 

студія театру та кіно 

Ромео і Джульєта  

м.Ірпінь 

Згідно календаря 

КОФФ 

Друге коло 

Чемпіонату 

Київської області з 

футболу серед 

юнаків 2003-

2004,2005-2006,2007-

2008р.н 

 

Міський відкритий 

турнір з футболу, 

присвячений пам’яті 

Героїв Чорнобиля 

серед юнаків 2007-

2008,2009-2010р.н. 

СЗШ №1,СЗШ 

№2,ДЮСШ  

 

Літній тур змагань із 

традиційної стрільби 

з лука « Wild field 

2018» в межах 

оборонної смуги 

ВВВ 

Землі потрібна 

турбота» 

 

Книжкова виставка-

спомин «Екологічна 

катастрофа 

століття» 

Центральний 

будинок культури 

09:00-16:00- 
Всеукраїнський 

театральний 

фестиваль "Шлях до 

успіху", організатор 

студія театру та 

кіно Ромео і 

Джульєта  м.Ірпінь 

 

19:00- Класика у 

фойє 

Згідно календаря 

КОФФ 

Друге коло 

Чемпіонату 

Київської області з 

футболу серед 

юнаків 2003-

2004,2005-

2006,2007-2008р.н 

 

Міський відкритий 

турнір з футболу, 

присвячений 

пам’яті Героїв 

Чорнобиля серед 

юнаків 2007-

2008,2009-2010р.н. 

СЗШ №1,СЗШ 

№2,ДЮСШ  

 

Літній тур змагань 



графині Наталії 

Уварової (за 

окремим планом 

перебування) 

 

ГОСТОМЕЛЬ 

філія центральної 

бібліотеки 

Космічна 

мандрівка «Зіркове 

небо нас 

таємницями 

манить» 

 

 

 

ГОСТОМЕЛЬ 

філія центральної 

бібліотеки 

Космічна мандрівка 

«Зіркове небо нас 

таємницями 

манить» 

 

Чемпіонат України з 

тхеквондо ВТФ 

серед 

молоді,юніорів,каде

тів,юнаків в  

м. Харків 

 
 

 

 

 
 

 

спортивного 

орієнтування серед 

юнаків та юніорів в 

м.Цюрупинськ 

 

 
 

 

 

 

м. Харків 

 

Чемпіонат України 

зі спортивного 

орієнтування серед 

юнаків та юніорів в 

м.Цюрупинськ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

присвячений пам’яті 

Героїв Чорнобиля 

серед юнаків 2007-

2008,2009-2010р.н. 

СЗШ №1,СЗШ 

№2,ДЮСШ  

Згідно календаря 

КОФФ 

Друге коло 

Чемпіонату 

Київської області з 

футболу серед 

юнаків 2003-

2004,2005-2006,2007-

2008р.н 

За призначенням 

Фінальний тур 

чемпіонату України з 

волейболу «дитяча 

ліга» серед юнаків 

2005-06 р.н. 

Уваровський дім 

Візит нащадків 

графині Наталії 

Уварової (за окремим 

планом перебування) 

 

Чемпіонат України з 

тхеквондо ВТФ серед 

молоді,юніорів,кадет

ів,юнаків в м. Харків 

 

Чемпіонат України зі 

спортивного 

орієнтування серед 

юнаків та юніорів в 

м.Цюрупинськ 

 

 

 

 

 

 

 

Уваровський дім 

Візит нащадків 

графині Наталії 

Уварової (за окремим 

планом перебування) 

 

17:00-Концерт 

вокальної музики 

«Весна. Мелодії. 

Кохання» за участю 

солістів 

Національної 

філармонії України, 

лауреата 

міжнародних 

конкурсів Каріни 

Кондрашевської 

(сопрано) та 

заслуженої артистки 

України Неліди 

Афанасьєвої (ф-но) 

ГОСТОМЕЛЬ 

філія центральної 

бібліотеки 

14:00- Виховна 

година «Діти і чисте 

довкілля» 

 

Чемпіонат України з 

тхеквондо ВТФ серед 

молоді,юніорів,кадет

ів,юнаків в м. Харків 

 

Чемпіонат України зі 

спортивного 

орієнтування серед 

юнаків та юніорів в 

м.Цюрупинськ 

із традиційної 

стрільби з лука « 

Wild field 2018» в 

межах оборонної 

смуги ВВВ 

 

 

 

 

Уваровський дім 

Візит нащадків 

графині Наталії 

Уварової (за 

окремим планом 

перебування) 

 

Чемпіонат України 

з тхеквондо ВТФ 

серед 

молоді,юніорів,каде

тів,юнаків в м. 

Харків 

 

Чемпіонат України 

зі спортивного 

орієнтування серед 

юнаків та юніорів в 

м.Цюрупинськ 

 

Відкритий 

чемпіонат Київської 

області з дзюдо 

серед юнаків 2002-

2003 р.н.в м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Відкритий чемпіонат 

Київської області з 

дзюдо серед юнаків 

2002-2003 р.н.в м. 

Київ 
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