
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

03 грудня – 09 грудня 2018 року  

 

 

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

03  грудня 

 

 
 

04  грудня 

  

 

 

05  грудня 

 
06  грудня 

 
07  грудня 

 

 

08  грудня 

 

 

 

 

 

09  грудня 
 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день 

комп’ютерної графіки 

(Міжнародний день 

дизайнерів та 

аніматорів) 

 

Міжнародний День 

людей з інвалідністю 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

День інформатики 

 

День замовлень 

подарунків Діду 

Морозу 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Всесвітній день грунтів 

 

 

День працівників 

статистики в Україні 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

День Збройних Сил 

України 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

День місцевого 

самоврядування в 

Україні 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

День благодійності 

 



Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих 

питань,  керуючий 

справами –  Негреша 

Д.М 

( каб.36) 

 

 

Центральна 

бібліотека 

Книжкова виставка –

питання «Держава і 

соціальний захист 

інвалідів» 

 

Інформаційна виставка 

«Статус громади: у 

пошуках оптимального 

варіанту» 

 

Ворзельська  філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

застереження «СНІД. 

Як уберегти себе» 

 

 

Гостомельська  філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

застереження «Про 

СНІД на повний голос» 

 

Культурно-оздоровчий 

комплекс  с. 

Гостомель 

Міжнародний день 

інвалідів 

 

 

  

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 –прийом 

громадян з особистих 

питань, секретар 

міської ради  – Попсуй 

А.В. 

(каб.38) 

 

Центральна 

бібліотека 

Інформаційна виставка 

«Статус громади: у 

пошуках оптимального 

варіанту» 

 

 

 

Ворзельська  філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

застереження «СНІД. 

Як уберегти себе» 

 

 

Гостомельська  філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

застереження «Про 

СНІД на повний голос» 

 

Виставка робіт 

Бархоленко Л. «Живу і 

творю» 

 

Ірпінська дитяча 

школа мистецтв 

17:00-Концерт із циклу 

«Університет 

культури» «Григорій 

Майборода, Платон 

Майборода, Мирослав 

Скорик - українські 

композитори ювіляри – 

наші сучасники»

  

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

Зал засідань( 2 поверх) 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, в.о. міського 

голови- секретар міської 

ради  – Попсуй А.В. 

 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, перший 

заступник міського 

голови  

Маркушин О.Г 

 

Центральна бібліотека 

Інформаційна виставка 

«Статус громади: у 

пошуках оптимального 

варіанту» 

 

Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 

Виставка – застереження 

«СНІД. Як уберегти 

себе» 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Виставка – застереження 

«Про СНІД на повний 

голос» 

 

Ірпінська дитяча школа 

мистецтв 

17:00 - Конкурс «Різдвяна 

Зірка»  серед  учнів  молодших 

класів  на відділі струнно-

смичкових інструментів 

 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське, 
картографічний центр 

Святковий концерт до 

Дня Збройних Сил 

України. 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Центральна 

бібліотека 

Інформаційна виставка 

«Статус громади: у 

пошуках оптимального 

варіанту» 

 

Культурно-

оздоровчий комплекс  

с. Гостомель 

15:00 - Декупаж та 

вироби «Змайструй 

сам» 

 

Ворзельська  філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

застереження «СНІД. 

Як уберегти себе» 

 

Гостомельська  філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

застереження «Про 

СНІД на повний голос» 

 

Ірпінська дитяча 

школа мистецтв 

17:00 - Концерт з циклу 

«Університет культури»  

«Сергій Рахманінов та  його  

час» 

 

Культурно-

оздоровчий комплекс  

с. Гостомель 

14:00 – День ЗСУ 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

2 поверх каб.20 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник 

міського голови - 

Чернявська О.І. 

 

 

Центральна бібліотека 

Інформаційна виставка 

«Статус громади: у 

пошуках оптимального 

варіанту» 

 

 

Культурно-оздоровчий 

комплекс  с. Гостомель 

18:00- «Молодіжний 

клуб». Молодь та 

підлітки селища. 

 

 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Виставка – застереження 

«Про СНІД на повний 

голос» 

 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова полиця 

«Віддав себе я праці без 

вагання» (до 155-річчя 

від дня народження 

Б.Д.Грінченка) 

 

Актова зала ІМР 

10:00 - Урочистості до 

Дня самоврядування 

 

Будинок культури 

с.Гостомель 

17:00 - Літературний 

вечір 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Культурно-оздоровчий 

комплекс  с. Гостомель 

12:00 – Дитячий клуб 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Виставка – застереження 

«Про СНІД на повний 

голос» 

 

Гостомельська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова полиця 

«Віддав себе я праці без 

вагання» (до 155-річчя 

від дня народження 

Б.Д.Грінченка) 

 

 

 

Центральний  

будинок культури 

12:00 - Звітний концерт 

студії 

«Ромео і Джульєтта» 

 

Уваровський дім 

17:00-«Duetto 

Concertante» Концерт 

інструментальної музики 

артистів Національної 

філармонії України, 

заслужених артистів 

України Андрія 

Остапенка (гітара) та 

Юрія Шутка (флейта) 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

 

Будинок культури 

с.Гостомель 

15:00-кінофільм для 

дорослих 

 

 

Гостомельська  філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – 

застереження «Про 

СНІД на повний голос» 

 

 

Гостомельська  філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова полиця 

«Віддав себе я праці 

без вагання» (до 155-

річчя від дня 

народження 

Б.Д.Грінченка) 

 

Центральний  

будинок культури 

17:00 - Класика у фойє 



 

 

Дитяча бібліотека 

Відеознайомство «У 

дитинство закохана 

душа» (до 70-річчя з 

дня народження  

А.Костецького) 

 

Центральна 

бібліотека 

Презентація журналу 

«Військо України» 

«Армія на сторожі 

держави» 

 

Гостомельська  філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова полиця 

«Віддав себе я праці 

без вагання» (до 155-

річчя від дня 

народження 

Б.Д.Грінченка) 

 

День Збройних Сил 

України 

 


