
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

14 січня – 20 січня 2019 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 
14 січня 

Дні народження: 

 

 

15 січня 

 Дні народження: 

 
 

16 січня 

Дні народження: 

 

 

17 січня 

Дні народження: 

 

 

18 січня 

 Дні народження: 

 

 

19 січня 

 Дні народження: 

 

 

20 січня 

Дні народження: 

 

 

Визначні дні, свята: 

День Святого Василя 

Великого. Новий рік за 

старим стилем 

 

Обрізання Господнє 

Визначні дні, свята: 

 
Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день “Бітлз” 

Визначні дні, свята: 
 

День дітей-винахідників 

Визначні дні, свята: 

Святвечір водохресний. 

Голодна кутя 

Визначні дні, свята: 

Хрещення Господнє. 

Водохреща 

Визначні дні, свята: 

День пам’яті захисників 

Донецького аеропорту 

 

Всесвітній день снігу 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих 

питань,  керуючий 

справами –  Негреша Д.М 

( каб.36) 

 

Зал засідань( 2 поверх) 

09:00 – Нарада з 

керівниками КП 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Вертеп «Сяйво різдвяної 

зірки» 

 

Центральна бібліотека  

Книжкова виставка – 

подорож «Новорічний 

дивосвіт» 

 

Перегляд літератури «У 

Новий рік - з новими 

книгами» 

 

Виставка виробів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Новорічний 

сувенір» 

 

 

Центральна міська 

бібліотека для дітей 

Книжково  - мистецька 

виставка «Добрий лев 

Марії Примаченко» (до 

110-річчя від дня 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, в.о. міського 

голови- секретар міської 

ради  – Попсуй А.В 

 

Центральна бібліотека  

Книжкова виставка – 

подорож «Новорічний 

дивосвіт» 

 

Перегляд літератури «У 

Новий рік - з новими 

книгами» 

 

Виставка виробів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Новорічний 

сувенір» 

 

Центральна міська 

бібліотека для дітей 

Книжково  - мистецька 

виставка «Добрий лев 

Марії Примаченко» (до 

110-річчя від дня 

народження 

М.О.Приймаченко) 

 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Вертеп «Сяйво різдвяної 

зірки». 

 

 

 

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  

Книжкова виставка – 

подорож «Новорічний 

дивосвіт» 

 

Перегляд літератури «У 

Новий рік - з новими 

книгами» 

 

Виставка виробів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Новорічний 

сувенір» 

 

 

 

Центральна міська 

бібліотека для дітей 

Книжково  - мистецька 

виставка «Добрий лев Марії 

Примаченко» (до 110-річчя 

від дня народження 

М.О.Приймаченко) 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Центральна бібліотека  

Книжкова виставка – 

подорож «Новорічний 

дивосвіт» 

 

Перегляд літератури «У 

Новий рік - з новими 

книгами» 

 

Виставка виробів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Новорічний 

сувенір» 

 

Центральна міська 

бібліотека для дітей 

Книжково  - мистецька 

виставка «Добрий лев 

Марії Примаченко» (до 

110-річчя від дня 

народження 

М.О.Приймаченко) 

 

 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Вертеп «Сяйво різдвяної 

зірки» 

 

 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

2 поверх каб.20 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник міського 

голови - Чернявська О.І. 

 

Центральний  

будинок культури 

13:00- «Карнавал+» вистава 

«Попелюшка» 

 

Центральна міська 

бібліотека для дітей 

Книжково-ілюстративна  

виставка « Віра зцілить 

душі» 

 

Центральна бібліотека  

Книжкова виставка – 

подорож «Новорічний 

дивосвіт» 

 

Перегляд літератури «У 

Новий рік - з новими 

книгами» 

 

Виставка виробів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Новорічний 

сувенір» 

 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Вертеп «Сяйво різдвяної 

зірки» 

 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна бібліотека  

Книжкова виставка – 

подорож «Новорічний 

дивосвіт» 

 

Перегляд літератури «У 

Новий рік - з новими 

книгами» 

 

Виставка виробів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Новорічний 

сувенір» 

 

Ірпінська набережна 

12:00- Свято Водохреща 

Центральна міська 

бібліотека для дітей 

Книжково-ілюстративна  

виставка « Віра зцілить 

душі» 

 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Вертеп «Сяйво різдвяної 

зірки» 

 

Бібліотечні сутінки 

«Нова радість стала, яка не 

бувала» 

 

 

Виставка-рубрика 

«Соборна, вільна, 

незалежна!» 

 

 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Центральна 

бібліотека 

Перегляд літератури «У 

Новий рік - з новими 

книгами» 

 

Виставка виробів 

декоративно-

ужиткового мистецтва 

«Новорічний сувенір» 

 

Центральна міська 

бібліотека для дітей 

Книжково-ілюстративна  

виставка « Віра зцілить 

душі» 

 

Центральна міська 

бібліотека для 

дорослих 

Книжково-ілюстративна  

виставка « Україна 

навіки соборна» 

 

Будинок культури 

смт.Коцюбинське 

16:00- Закриття 

Новорічної ялинки «Хай 

буде щедрим Новий 

рік» 

 

 

Гостомельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Літературний вернісаж 

«Зимові  історії  з  

книжкових  полиць» 



народження 

М.О.Приймаченко) 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Літературний вернісаж 

«Зимові  історії  з  

книжкових  полиць» 

 

Виставка  ретроприкрас 

«Новорічні  дива» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Каскад інформаційних 

повідомлень «Новий рік. 

Різдво. Водохреща. 

Звичаї та традиції.» 

 

Виставка-мозаїка 

«Кулінарні дива до 

святкового столу» 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Літературний вернісаж 

«Зимові  історії  з  

книжкових  полиць» 

 

Виставка  ретроприкрас 

«Новорічні  дива» 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Каскад інформаційних 

повідомлень «Новий рік. 

Різдво. Водохреща. 

Звичаї та традиції.» 

 

Виставка-мозаїка 

«Кулінарні дива до 

святкового столу» 
 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Вертеп «Сяйво різдвяної 

зірки» 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Літературний вернісаж 

«Зимові  історії  з  

книжкових  полиць» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Каскад інформаційних 

повідомлень «Новий рік. 

Різдво. Водохреща. 

Звичаї та традиції.» 

 

Виставка-мозаїка 

«Кулінарні дива до 

святкового столу» 
 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Літературний вернісаж 

«Зимові  історії  з  

книжкових  полиць» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Каскад інформаційних 

повідомлень «Новий рік. 

Різдво. Водохреща. 

Звичаї та традиції.» 

 

Виставка-мозаїка 

«Кулінарні дива до 

святкового столу» 

 
Година цікавих повідомлень 

«Діти-винахідники» 

 
 

 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Літературний вернісаж 

«Зимові  історії  з  

книжкових  полиць» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Каскад інформаційних 

повідомлень «Новий рік. 

Різдво. Водохреща. 

Звичаї та традиції.» 

 

Виставка-мозаїка 

«Кулінарні дива до 

святкового столу» 
 

 

 
 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Літературний вернісаж 

«Зимові  історії  з  

книжкових  полиць» 

 

Тематичний  огляд 

«Соборна  мати Україна – 

одна для всіх, як оберіг» 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Каскад інформаційних 

повідомлень «Новий рік. 

Різдво. Водохреща. 

Звичаї та традиції.» 

 

Виставка-мозаїка 

«Кулінарні дива до 

святкового столу» 

Уваровський дім 

12:00- «Свято Водохреща» 

Концерт народного 

аматорського ансамблю 

«Перевесло» (худ. керівник 

Геннадій Павлік) 

 
 
 

 

 

Тематичний  огляд 

«Соборна  мати Україна 

– одна для всіх, як 

оберіг» 

 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Каскад інформаційних 

повідомлень «Новий 

рік. Різдво. Водохреща. 

Звичаї та традиції.» 

Виставка-подорож 

«Релігії світу» 

 

Виставка-мозаїка 

«Кулінарні дива до 

святкового столу» 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка-рубрика 

«Соборна, вільна, 

незалежна!» 

 

 

 


