
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

19 березня – 25 березня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

19 березня 
 

20 березня 
  

 

21 березня 
 

 

22 березня 
 

  

23 березня 
  

24 березня 
  

 

25 березня  
 

 

Визначні дні, свята: 

 

День кліента 

 

Визначні дні, свята: 

 
Всесвітній день Землі 

 

Міжнародний день 

щастя 

 

Визначні дні, свята: 
 

Всесвітній день поезії 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день водних 

ресурсів 

Визначні дні, свята: 
 

Всесвітній день 

метеоролога 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день права 

на встановлення істини 

щодо грубих порушень 

прав людини і гідності 

жертв 

 

Визначні дні, свята: 

 

День служби безпеки 
України 

 

Міжнародний день 

солідарності з 

працівниками, які 

утримуються під 

вартою чи зникли 

безвісти 

 

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.  

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий 

музей: 
Виставка «Краса, 

створена жіночими 
руками» 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -прийом 
громадян з особистих 

питань, секретар 

міської ради  – Попсуй 
А.В. 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 
Виставка «Краса, 
створена жіночими 

руками» 

 

Центральна 

бібліотека 

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 

 
 

 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 
09:00 – 12:00 –прийом 

громадян з особистих 

питань,  заступник 
міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

Актова зала ІМР: 

16:00 - ІМР спільно з 
БО "Платформа 

ерудитів" проводитиме 

тренінг. 

 

 

Ірпінський історико- 

краєзнавчий музей: 
Виставка «Краса, 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 
09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 

особистих питань, 
перший заступник 

міського голови - 

Cемко Н.Г  

Актова зала ІМР: 
13:00- професійний 

тренер розповість 

про критерії вибору 
тренувального залу 

саме для вас та 

паереваги занять з 

тренером. 

Людина – спорт 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 
Виставка «Краса, 
створена жіночими 

руками» 

Центральна 

бібліотека 

 

11:00 - Майстер-клас з 

писанкарства  

 

Книжкова виставка – 

портрет «Г.Ібсен – 
видатний норвезький 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 
Виставка «Краса, 

створена жіночими 

руками» 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова виставка – 
портрет «Г.Ібсен – 

видатний норвезький 

драматург» (до 190-

річчя від дня 
народження) 

 



Ірпінська дитяча 

музична школа: 

17:00-Пісенний  

вернісаж - 

О.Білаш, І. Шамо, 

П. Майборода. 

 

портрет «Г.Ібсен – 

видатний норвезький 
драматург» (до 190-

річчя від дня 

народження) 

 

 

 

Виставка «Краса, 

створена жіночими 
руками» 

Центральна 

бібліотека 
Книжкова виставка – 

портрет «Г.Ібсен – 

видатний норвезький 

драматург» (до 190-
річчя від дня 

народження) 

 

 
 

 

 

 

створена жіночими 

руками» 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова виставка – 
портрет «Г.Ібсен – 

видатний норвезький 

драматург» (до 190-

річчя від дня 
народження) 

 

14:00 - Презентація 
книги В.Коскіна 

«Хохми і шрами» 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

11:00- Слайд – 

презентація «Про 
водицю – голубу 

сестрицю» 

 
 

 

 

 

2017  

Центральний 

будинок культури 

10:00 - Урочистості з 

нагоди святкування 
4-ої річниці Дня 

створення 

Національної гвардії 

України 
 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Виставка «Краса, 

створена жіночими 

руками» 

 

Центральна 

бібліотека 
Книжкова виставка – 

портрет «Г.Ібсен – 

видатний норвезький 
драматург» (до 190-

річчя від дня 

народження) 

 
Всеукраїнський 

Тиждень дитячого 

читання «З книгою 
ми відкриваємо світ» 

 

Ірпінська дитяча 

музична школа 

17:00- І тур 

Всеукраїнського огля

ду-конкурсу  ім. О. 
Вериківської. 

Творча зустріч з 

батьками» 
Казкові герої в 

музиці»  

драматург» (до 190-

річчя від дня 
народження) 

 

Всеукраїнський 
Тиждень дитячого 

читання «З книгою ми 

відкриваємо світ» 

 

Центральний 

будинок культури 

 
18:00- КВН 

 

 

Всеукраїнський 

Тиждень дитячого 
читання «З книгою 

ми відкриваємо світ» 

 

Центральний 

будинок культури 

 

12:00 - Концерт - 
свято театру та 

танцю «Мрії 

здійсняються» 

 

19:00 - Брати 

Шумахери  
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