
 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

22-28 листопада 2021 року 

 

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

 

22 листопада 

 

 

 

23 листопада  

 

 

 

24 листопада  
 

 

 

25 листопада  

 

26 листопада  

 

 

27 листопада 

 

28 листопада 

Визначні дні, свята: 

 

Визначні дні,  свята: 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

День подяки 

 

Міжнародний день 

боротьби за ліквідацію 

насильства над 

жінками 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

інформації 

 

Визначні дні, свята: 

 

День пам’яті жертв 

голодомору 

 

Визначні дні, свята: 

 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Зала засідань 

ВК ІМР (ІІ поверх) 
09:00 – нарада з 

керівниками 

комунальних 

підприємств 

 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Зала засідань 

ВК ІМР (ІІ поверх) 
09:00 – засідання 

виконавчого комітету 

 

І поверх ВК ІМР 
11:00 – відкриття 

ситуаційного центру 

громади 

 

 «прозорий офіс»  
ВК ІМР (І поверх) 
 09:30 – засідання 

комісії з питань 

регламенту, 

депутатської етики та 

внутрішньої 

політики, виявлення 

та протидії корупції, 

взаємодії з 

правоохоронним и 

органами та 

інформаційної 

політики 

 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

каб. 52 (ІІІ поверх) 

ВК ІМР 
08:30 - засідання 

комісії з питань 

житловокомунальног

о господарства, 

промисловості, 

транспорту, 

енергетики, зв’язку та 

побутового 

обслуговування 

населення  

 

каб. 44 (ІІІ поверх) 

ВК ІМР 
15:00 - засідання 

комісії з питань 

бюджету, фінансів, 

цін та ціноутворення  

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Актова зала ВК ІМР 

09:00 – сесійне 

засідання 

 

Ірпінська дитяча 

школа мистецтв  

ім. Михайла 

Вериківського 

лекція-концерт до 125-

річчя від дня 

народження Михайла 

Вериківського 

 

 

 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

 

Наради, засідання, 

заходи: 

 

Пам’ятний Хрест, 

Центральна площа 

16:00 - всеукраїнська 

акція «Засвіти свічу 

пам’яті» та покладання 

квітів до Пам’ятного 

Хреста з нагоди Дня 

пам’яті жертв 

Голодомору 

 

Пам’ятник жертвам 

Голодомору  

с. Михайлівська-

Рубежівка, 

вул. Садова 

 - Всеукраїнська акція 

«Запали свічу пам’яті» 

 

Наради, засідання, 

заходи: 

 



Зала засідань 

ВК ІМР (ІІ поверх) 
10:00 – Засідання 

комісії з питань 

земельних  відносин, 

лісових та 

природоохоронних 

питань 

 

Зала засідань 

ВК ІМР (ІІ поверх) 
11:00 – Засідання 

комісії з питань 

освіти, науки, молоді, 

спорту, медицини, 

культури, соціального 

захисту населення, 

наслідків аварії на 

ЧАЕС та питань АТО, 

переселенців, 

бойових дій 

 

 

 


