
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

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

19 лютого 
 

20 лютого 
 

 

21 лютого 
 

22 лютого 
 

23 лютого 
 

24 лютого 
 

 

25 лютого 
 

 

Визначні дні, свята: 

 

Початок Великого 

Посту 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

соціальної 

справедливості 

День Героїв Небесної 

Сотні 

Визначні дні, свята: 
 

Міжнародний день 

рідної мови 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

підтримки жертв 

злочинів  

Визначні дні, свята: 
 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

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: 

Фотовиставка 

Світлани 

Середенко і 

Олександра 

Шевченка «Дві 

години в Неаполі» 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 
питань, секретар 

міської ради  – Попсуй 

А.В. 

Дитяча музична 

школа: 

17:00 - Концерт 

«Музика запрошує» 

 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Фотовиставка 

Світлани Середенко і 

Олександра 

Шевченка «Дві 

години в Неаполі» 

 

Центральна площа: 

16:00 - Захід, 

присвячений дню 

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: 

Фотовиставка 

Світлани Середенко 

і Олександра 

Шевченка «Дві 

години в Неаполі» 

Центральна 

бібліотека: 

Героїко- 

патріотична зона 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –прийом 

громадян з особистих 
питань,  заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я. 
 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Фотовиставка 

Світлани Середенко 

і Олександра 

Шевченка «Дві 

години в Неаполі» 

 

Центральна 

бібліотека: 

Героїко- патріотична 

зона «Герої не 

вмирають» 

Ірпінський 

історико-

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 -12:00 -  

прийом громадян з 
особистих питань, 

перший заступник 

міського голови - 
Cемко Н.Г . 

 

Актова зала ІМР: 
18:00- засідання 

Громадської ради  

 

Дитяча музична 

школа: 

17:00 - Вечір 

фортепіанного 

ансамбля: 

«Симфонічні 

шедеври П. 

Чайковського та С. 

Рахманінова. 
 

Ірпінський 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий музей: 

Фотовиставка 

Світлани Середенко 

і Олександра 

Шевченка «Дві 

години в Неаполі» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей: 
Виставка живопису 

«Рідні краєвиди» 

учасника пленеру 
«Зимовий Ірпінь» 

Валерія Петровського 

із селища 
Коцюбинського . 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей: 
З нагоди ХХІІІ 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий 

музей: 

Фотовиставка 

Світлани 

Середенко і 

Олександра 

Шевченка «Дві 

години в Неаполі» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий 

музей: 
Виставка живопису 
«Рідні краєвиди» 

учасника пленеру 

«Зимовий Ірпінь» 
Валерія 

Петровського із 

селища 

Коцюбинського . 



Центральна 

бібліотека: 

Героїко- 

патріотична зона 

«Герої не 

вмирають» 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий 

музей: 
Виставка живопису 

«Рідні краєвиди» 

учасника пленеру 

«Зимовий Ірпінь» 
Валерія 

Петровського із 

селища 
Коцюбинського . 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий 

музей: 
З нагоди ХХІІІ 

Зимових 
Олімпійських ігор у 

Південній 

Кореї  відкрилася 

виставка  «Олімпійсь
кі спогади ірпінця» 

учасника двох 

зимових Олімпіад ( в 
Нагано, в Японії в 

1998 році і в  Солт-

Лейк-Сіті,  в США у 
2002 році) Андрія 

Кравченка.. 

Експонуються фото і 

парадна уніформа 
олімпійської збірної 

України 

Дитяча 

бібліотека: 

Героїв Небесної Сотні. 
 

Центральна 

бібліотека: 

Героїко- патріотична 

зона «Герої не 

вмирають» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей: 
Виставка живопису 

«Рідні краєвиди» 

учасника пленеру 
«Зимовий Ірпінь» 

Валерія Петровського 

із селища 
Коцюбинського . 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей: 
З нагоди ХХІІІ 
Зимових Олімпійських 

ігор у Південній 

Кореї  відкрилася 
виставка  «Олімпійські 

спогади ірпінця» 

учасника двох зимових 
Олімпіад ( в Нагано, в 

Японії в 1998 році і 

в  Солт-Лейк-Сіті,  в 

США у 2002 році) 
Андрія Кравченка.. 

Експонуються фото і 

парадна уніформа 
олімпійської збірної 

України 

Центральна 

бібліотека: 

Колективний 

перегляд 

відеофільму «Зима, 

що нас змінила» 

Центральна 

«Герої не 

вмирають» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей: 
Виставка живопису 

«Рідні краєвиди» 

учасника пленеру 

«Зимовий Ірпінь» 
Валерія Петровського 

із селища 

Коцюбинського . 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей: 
З нагоди ХХІІІ 

Зимових 
Олімпійських ігор у 

Південній 

Кореї  відкрилася 
виставка  «Олімпійськ

і спогади ірпінця» 

учасника двох 
зимових Олімпіад ( в 

Нагано, в Японії в 

1998 році і в  Солт-

Лейк-Сіті,  в США у 
2002 році) Андрія 

Кравченка.. 

Експонуються фото і 
парадна уніформа 

олімпійської збірної 

України 

Центральна 

бібліотека: 

Книжкова виставка 

«Слово про рідну  

мову» 

Центральна 

бібліотека: 

Краєзнавча виставка 

«Розквітає рідний 

край» 

краєзнавчий музей: 
Виставка живопису 

«Рідні краєвиди» 

учасника пленеру 

«Зимовий Ірпінь» 
Валерія Петровського 

із селища 

Коцюбинського . 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий музей: 
З нагоди ХХІІІ 

Зимових Олімпійських 
ігор у Південній 

Кореї  відкрилася 

виставка  «Олімпійські 
спогади ірпінця» 

учасника двох зимових 

Олімпіад ( в Нагано, в 
Японії в 1998 році і 

в  Солт-Лейк-Сіті,  в 

США у 2002 році) 

Андрія Кравченка.. 
Експонуються фото і 

парадна уніформа 

олімпійської збірної 
України 

Центральна 

бібліотека: 

Краєзнавча виставка 

«Розквітає рідний 

край» 

 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 
 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

 

історико- 

краєзнавчий 

музей: 

Фотовиставка 

Світлани 

Середенко і 

Олександра 

Шевченка «Дві 

години в Неаполі» 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий 

музей: 
Виставка живопису 

«Рідні краєвиди» 

учасника пленеру 

«Зимовий Ірпінь» 
Валерія 

Петровського із 

селища 
Коцюбинського . 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий 

музей: 
З нагоди ХХІІІ 

Зимових 
Олімпійських ігор у 

Південній 

Кореї  відкрилася 

виставка  «Олімпійсь
кі спогади ірпінця» 

учасника двох 

зимових Олімпіад ( в 
Нагано, в Японії в 

1998 році і в  Солт-

Лейк-Сіті,  в США у 
2002 році) Андрія 

Кравченка.. 

Експонуються фото і 

парадна уніформа 
олімпійської збірної 

України 

Зимових Олімпійських 

ігор у Південній 
Кореї  відкрилася 

виставка  «Олімпійські 

спогади ірпінця» 
учасника двох зимових 

Олімпіад ( в Нагано, в 

Японії в 1998 році і 

в  Солт-Лейк-Сіті,  в 
США у 2002 році) 

Андрія Кравченка.. 

Експонуються фото і 
парадна уніформа 

олімпійської збірної 

України 

Центральна 

бібліотека: 

Краєзнавча виставка 

«Розквітає рідний 

край» 

 

Центральний 

будинок культури: 

10:00 - Обласний  

фестиваль «Онуки 

Полянські» 

 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 
 

 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Виставка-реквієм 

«Українці – нація 

героїв» 

 

Ірпінський 

історико-

краєзнавчий 

музей: 
З нагоди ХХІІІ 

Зимових 
Олімпійських ігор у 

Південній 

Кореї  відкрилася 
виставка  «Олімпійсь

кі спогади ірпінця» 

учасника двох 

зимових Олімпіад ( в 
Нагано, в Японії в 

1998 році і в  Солт-

Лейк-Сіті,  в США у 
2002 році) Андрія 

Кравченка.. 

Експонуються фото і 
парадна уніформа 

олімпійської збірної 

України 

Центральна 

бібліотека: 

Краєзнавча 

виставка «Розквітає 

рідний край» 

Центральний 

будинок культури: 

17:00 - Класика у 

фойе. 

 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 
 

 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 



Літературний набат 

«Небесна Сотня – 

герої незборені, 

найкращі, 

найвідважніші 

сини» 

Стадіон 

«Чемпіон»: 

Всеукраїнський 

турнір «Кубок 

Центру» з ММА 

Чоловіки (від 18 і 

старші) 

 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 
 

ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс  

15:00 - «Зустрічі 

старшого покоління» 
 

бібліотека: 

День нової книги. 

Центральна 

бібліотека: 

Книжкова виставка 

«Слово про рідну  

мову» 

Центральна 

бібліотека: 

Краєзнавча виставка 

«Розквітає рідний 

край» 

 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 
 

ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий комплекс  

12:00 - Мітинг – 

реквієм до дня 

Героїв небесної 

Сотні. 
Культурно- 

оздоровчий комплекс  

15:00 - 

«Міжнародний день 

рідної мови» 

Тематичний 

відеопоказ для 

школярів старших 

класів селища. 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Бесіда –дискусія 

«Правдиві свідчення: 

від революції 

 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 
 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Виставка-реквієм 

«Українці – нація 

героїв» 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Виставка перегляд 

«Звучи, моя мово 

чарівна» 
 

 

 

 
 

 

 

 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Виставка-реквієм 

«Українці – нація 

героїв» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий комплекс : 

Декупаж та вироби 

«Змайструй сам» 

 

 

 

 
 

 

 

Центральна 

бібліотека: 

Краєзнавча 

виставка «Розквітає 

рідний край» 

 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 
 

КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Виставка-реквієм 

«Українці – нація 

героїв» 

ВОРЗЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Краєзнавча 

виставка «О краю 

мій, найкращий 

між краями!» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс : 

18:00 - 

«Молодіжний 

клуб». Молодь та 

підлітки селища. 

 
 

 

 
 

 

ГОСТОМЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Мовна  гра «Рідна 

мова в іграх, віршах і 

загадках». 
Культурно- 

оздоровчий комплекс : 

12:00 - Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів 

 

ВОРЗЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Краєзнавча виставка 

«О краю мій, 

найкращий між 

краями!» 
 

 

 

 
 

 

бібліотеки: 

Виставка-реквієм 

«Українці – нація 

героїв» 

ВОРЗЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Краєзнавча 

виставка «О краю 

мій, найкращий 

між краями!» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс : 

12:00 - - Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів 

 
 

 

 

 
 

 



Гідності до 

сьогодення» 

 

ВОРЗЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Виставка – меморіал 

«Запали свічку 

пам’яті» 

Уваровський дім: 

12:00 - Тематичний 

захід до Дня Героїв 

Небесної Сотні. 

Уваровський дім: 

17:00 - Концерт, 

присвячений 

творчості Б. М. 

Лятошинського за 

участю провідних 

українських 

музикантів. 

 
КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Виставка-реквієм 

«Українці – нація 

героїв» 

Будинок культури: 

День Героїв 

Небесної сотні.  

Мітинг. 

Фотовиставка. 

Зустріч з учасниками 

Євромайдану 
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