
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

26 лютого – 04 березня 2018 року  
понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

26 лютого 
 

27 лютого 
 

 

28 лютого 
 

 

01 березня 
 

02 березня 
  

 

 

03 березня 
 

04 березня  
 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 
 

Міжнародний день 

захисту 

персональних даних 

День працівників 

патрульно-постової 

служби України. 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

цивільної оборони 

Міжнародний день 

боротьби з 

наркоманією та 

наркобізнесом. 

Визначні дні, свята: 
 

День професійного 

сержанта в 

Україні 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день миру 

для письменника 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

дитячого 

телебачення і 

радіомовлення 

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.  
 

Центральний 

будинок культури: 
 

15:00 - Театральна 

вистава «Політ крізь 
простір». 

Ірпінський 

історико- 

краєзнавчий 

музей: 

Фотовиставка 

Світлани 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 
  

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 
питань, секретар 

міської ради  – Попсуй 

А.В. 

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» 

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» 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

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

питань,  заступник 

міського голови – 
Михальченко Л.Я. 

 

 Ірпінська міська рада 

(актова зала) 
10:00 – 48 сесія ІРМ 

 

16:00 – ІМР спільно з 
БО "Платформа 

ерудитів" проводитиме 

тренінги на наступні 
теми: 1. Особистісна 

мотивація. 2. 

Комунікація між 

людьми. Ораторське 
мистецтво, публічні 

виступи. Комунікація 

в командній роботі. 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 
 

ІРПІНЬ 

09:00 -12:00 -  
прийом громадян з 

особистих питань, 

перший заступник 
міського голови - 

Cемко Н.Г  

Центральна 

бібліотека: 

14:00 - Концерт 

«Про сокровенне – 

піснею»  за участю 

співачки-

бандуристки Надії 

Баянівської та 

актора, автора-

виконавця  

В.Самайди. 

Ірпінська дитяча 

бібліотека: 

Ретро – огляд 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральна 

бібліотека: 

Мистецька виставка 

«Жіноча доля, 

вишита нитками» 

Центральна 

бібліотека: 
Мистецька виставка 

«Шевченко – 

художник» 

 

Центральна 

бібліотека: 
Книжкова виставка 

«Письменники – 

лауреати 

Шевченківської 

премії» 
Центральний 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 
ІРПІНЬ 

Центральний 

будинок культури: 

18:00 - Концерт 

гурту «Пламя». 

 

Центральна 

бібліотека: 

12:00 – Культурно-

мистецька акція « Твоє 
імя – Жінка» Святковий 
ярмарок. Майстер класи 
з виготовлення 
подарунків для мам 
власними руками. 
 

Центральна 

бібліотека: 

Мистецька 

виставка «Жіноча 

доля, вишита 

нитками» 



Середенко і 

Олександра 

Шевченка «Дві 

години в Неаполі» 

 

Центральна 

бібліотека: 

Краєзнавча 

виставка «Розквітає 

рідний край» 

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 

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. 

 

ВОРЗЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Краєзнавча виставка 

«О краю мій, 

найкращий між 

краями!» 

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 

 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 
 

ВОРЗЕЛЬ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Краєзнавча виставка 

Місце проведення - 

актова зала ІМР. 

Ірпінська дитяча 

музична школа: 

17:00 - Концерт 

артистки 

національної 

філармонії України 

Лариси Деордієвої. 
 

Центральний 

будинок культури: 

20:00 – Stendup 

Центральна 

бібліотека: 

Мистецька виставка 

«Жіноча доля, 

вишита нитками» 

Центральна 

бібліотека: 
Мистецька виставка 

«Шевченко – 

художник» 

Центральна 

бібліотека: 

Книжкова виставка 

«Письменники – 

лауреати 

Шевченківської 

премії» 

 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

 

Культурно- 

«Повернута із 

забуття» (до 130-

річчя  від дня 

народження  

Наталени 

Королеви). 
 

Центральна 

бібліотека: 

Мистецька 

виставка «Жіноча 

доля, вишита 

нитками» 

Центральна 

бібліотека: 

Мистецька 

виставка 

«Шевченко – 

художник» 

Центральна 

бібліотека: 

Книжкова виставка 

«Письменники – 

лауреати 

Шевченківської 

премії» 
. 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 
 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 
Виставка книг 

лауреатів премії 

будинок культури: 

10:00 – Фестиваль зі 

спортивного та 

сучасного танцю 

«MEGA STAR 2018» 

 

Уваровський дім: 

17:00 - Концерт 

«Жіночі образи у 

вокальній 

Шевченкіані» 

Виконавці: лауреати 

міжнародних 

конкурсів Тетяна 

Мержанова 

(сопрано), 

концертмейстер - 

Белла Бондар (ф-но). 

 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий комплекс : 

12:00 - Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів 

 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 

Виставка книг 

лауреатів премії 

імені Т.Г.Шевченка 

Центральна 

бібліотека: 
Мистецька 

виставка 

«Шевченко – 

художник» 

Центральна 

бібліотека: 
Книжкова виставка 

«Письменники – 

лауреати 

Шевченківської 

премії» 

 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 
 

ВОРЗЕЛЬ 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 
Виставка книг 

лауреатів премії 

імені Т.Г.Шевченка 

«Лауреати 

Шевченківської 

премії» 
Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 
Шевченківські 

читання «Слово 

Тараса іде до 

людей» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 



України 

сини» 

ДЮСШ: 

Чемпіонату з 

волейболу серед 

чоловічих та 

жіночих команд на 

кубок тренера 

Славінського Г.М. 

 

ВОРЗЕЛЬ 
Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 

Краєзнавча виставка 
«О краю мій, 

найкращий між 

краями!» 

 

ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс  

15:00 - «Зустрічі 

старшого покоління» 

 

 

 
КОЦЮБИНСЬКЕ 

Філія центральної 

бібліотеки: 

Виставка-реквієм 

«Українці – нація 

героїв» 

 

 

 
 

 

 
 

«О краю мій, 

найкращий між 
краями!» 

 

 

 
 

 

 

 

оздоровчий комплекс : 

Декупаж та вироби 

«Змайструй сам» 

ВОРЗЕЛЬ 
Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 

Виставка книг 

лауреатів премії 

імені Т.Г.Шевченка 

«Лауреати 

Шевченківської 

премії» 
Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 

Шевченківські 

читання «Слово 

Тараса іде до людей» 

 

 

 

 

 
 

 

 

імені Т.Г.Шевченка 

«Лауреати 

Шевченківської 

премії» 
Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 

Шевченківські 

читання «Слово 

Тараса іде до 

людей» 

 
ГОСТОМЕЛЬ 

Культурно- 

оздоровчий 

комплекс : 

18:00 - 

«Молодіжний 

клуб». Молодь та 

підлітки селища. 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Лауреати 

Шевченківської 

премії» 
Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки: 
Шевченківські 

читання «Слово 

Тараса іде до людей» 

 
 

 

 
 

 

оздоровчий 

комплекс : 

12:00 - - Перегляд 

фільмів і 

мультфільмів 
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