
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

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

18 червня  
 

 

19 червня 
  

 

 

20 червня  
 

 

21 червня 
 

22 червня 
  

 

23 червня 
  

 

 

24 червня 
 

 

Визначні дні,свята: 

 

День пам’яті 

жертв депортації 

кримськотатарськ

ого народу 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

боротьби з 

сексуальним 

насильством в 

умовах конфлікту 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

травматолога 

                       

Всесвітній день 

метролога 

 

Всесвітній день 

біженців 

Визначні дні, свята: 

 

День  

науки  

 

Визначні дні, свята: 

 

День 

 Трансфузіолога 

 

День скорботи і 

вшанування пам’яті 

жертв Війни в 

Україні 

Визначні дні, свята: 

 

День державної 

служби України 

 

Міжнародний 

олімпійський день 

Визначні дні, 

свята: 

 

День кадровика 

 

День слов’янської 

писемності і 

культури 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

9:00 - Апаратна 

нарада 

 

9:00-12:00 - 

прийом громадян з 

особистих питань, 

керуючий справами 

виконавчого 

комітету– 

Негреша Д. М. 

 

 

Вистава за 

творами І.Франка 

«Абабагаламага»,  

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

  

ІРПІНЬ 
 

09:00- Засідання 

виконавчого 

комітету ІМР  

 

09:00 – 12:00 -

прийом громадян з 

особистих питань, 

секретар міської 

ради  – Попсуй А.В. 

 

 

Показ художнього 

фільму, 

Центральний  

будинок культури 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

10:00 - Засідання 52 

сесії Ірпінської 

міської ради 

 

8:30 – 11:30 - 

Прийом громадян з 

особистих питань, 

міський голова – 

Карплюк В.А. 

 

09:00 – 12:00 –

Прийом громадян з 

особистих питань, 

перший заступник 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 –

прийом громадян з 

особистих питань,  

заступник міського 

голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

 

 

Книжкова 

виставка-реквієм 

«Ріка нашої 

пам’яті» 

Центральна 

бібліотека 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 

Cемко Н.Г 

 

9:00 - Засідання 

адміністративної 

комісії 

 

11:00 - День 

вшанування загиблих 

у німецько-

радянській війні. 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

 ІРПІНЬ 

 

Книжкова виставка-

реквієм «Ріка нашої 

пам’яті» 

Центральна 

бібліотека 

 

Книжкова  анти-

виставка 

«Наркоманія : 

життя на межі 

ризику» 

Центральна 

бібліотека 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Книжкова 

виставка-реквієм 

«Ріка нашої 

пам’яті» 

Центральна 

бібліотека 

 

 

 

Книжкова  анти-

виставка 

«Наркоманія : 

життя на межі 

ризику» 



Центральний  

будинок культури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міського голови – 

Христюк Д. В.  

 

Показ мультфільму,  

Центральний  

будинок культури 

 

Книжкова виставка-

реквієм «Ріка нашої 

пам’яті» 

Центральна 

бібліотека 

 

Книжкова  анти-

виставка 

«Наркоманія : 

життя на межі 

ризику» 

Центральна 

бібліотека 

 

 

 

 

 

Книжкова  анти-

виставка 

«Наркоманія : 

життя на межі 

ризику» 

Центральна 

бібліотека 

 

 

 

 

 

 

Година пам’яті «Не 

згасити пам’яті 

вогонь», 

Центральна 

бібліотека 

 

12:00  -покладання 

квітів біля 

пам’ятного Хреста 

для вшанування 

загиблих у німецько-

радянській війні. 

 

Книжкова виставка-

реквієм «Ріка нашої 

пам’яті» 

Центральна 

бібліотека 

 

Книжкова  анти-

виставка 

«Наркоманія : 

життя на межі 

ризику» 

Центральна 

бібліотека 

 

Книжкова виставка 

«Конституція 

України – основний 

Закон  держави» 

Центральна 

бібліотека 

 

Виставка – портрет 

«Еріх Марія Ремарк 

– видатний 

німецький 

письменник» (до 120-

річчя від дня 

народження), 

Книжкова виставка 

«Конституція 

України – основний 

Закон  держави» 

Центральна 

бібліотека 

 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського «Ірпінь 

і ірпінці» до Дня 

молоді, 

 Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

 

19:00 - Концерт 

фортепіанної музики 

за участю солістки 

Національної 

філармонії України 

Інеси Порошиної,  

Уваровський дім 

 

Центральна 

бібліотека 

 

 

Книжкова 

виставка 

«Конституція 

України – основний 

Закон  держави» 

Центральна 

бібліотека 

 

Виставка 

живопису 

Владислава 

Задворського 

«Ірпінь і ірпінці» до 

Дня молоді, 

 Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 

 

 18:00 - Святковий 

захід до дня молоді 

та закриття 

сезону 

«Молодіжний клуб» 

Благодійна 

організація «Від 

серця до серця»,  

Культурно-

оздоровчий 

комплекс  

с. Гостомель 

 

 

19:00 - Класика у 

фойє,  

Центральний  

будинок культури 



Центральна 

бібліотека 

 

Виставка живопису 

Владислава 

Задворського «Ірпінь 

і ірпінці» до Дня 

молоді, 

 Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей 
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