
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

19 листопада – 25 листопада 2018 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

19 листопада 

 

 

20 листопада 

  

 

21 листопада  

 

 

22 листопада 

 
 

23 листопада 

 
 

24 листопада 

  

 
 

25 листопада 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

День працівників 

гідрометеорологічної 

служби України 

 

День скловиробника 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний  день 

дитини 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день привітань 

 

Всесвітній день 

телебачення 

Визначні дні, свята: 

 

День подяки 

Визначні дні, свята: 

 

День без покупок (чорна 

п’ятниця) 

Визначні дні, свята: 

 

Всеукраїнська акція 

“Запали свічку” 

 

День пам’яті жертв 

Голодоморів (1932–1933) 

Визначні дні, свята: 

 

Міжнародний день 

боротьби за ліквідацію 

насильства у відношенні 

до жінок 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих 

питань,  керуючий 

справами –  Негреша Д.М 

( каб.36) 

 

Зал засідань( ІІ поверх) 

09:00- Нарада з 

комунальними службами 

міста. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральна бібліотека 

Книжкова виставка 

«Майдан гідності» 

 

18:00 – Засідання 

Громадської ради (актова 

зала)  

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

09:00 – 12:00 -

прийомгромадян з 

особистих питань, 

секретар міської ради  – 

Попсуй А.В. 

(каб.38) 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

12:30- Літературне 

знайомство «Книжка 

відкривається – диво 

починається» (до 110-

річчя від дня народження 

М.Носова) 

 

Зал засідань 

14:00-Організаційний 

комітет до Нового року 

 

Актова зала 

17:00-20:00- Тренінг в 

рамках Ірпінської школи 

грантрайтингу 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральна бібліотека 

Книжкова виставка 

«Майдан гідності» 

 

Акція пам’яті «Голодомор 

– помста за свободу» 

 

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 

 

Біля Хреста( Центральна 

площа) 

16:00- Мітинг до Дня 

Гідності та Свободи 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

 

Центральна бібліотека 

Книжкова виставка 

«Майдан гідності» 

 

Акція пам’яті «Голодомор – 

помста за свободу» 

 

Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 

Акція пам`яті «Мій  

Майдан» 

 

 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Ірпінська дитяча 

бібліотека 

12:30- Година історичної 

правди «Голодний  рік, як 

чорна птиця, над краєм 

змореним літав» 

 

Центральна бібліотека 

13:30- Година-реквієм 

«Чорні крила 

Голодомору» 

 

Книжкова виставка 

«Майдан гідності» 

 

Акція пам’яті «Голодомор 

– помста за свободу» 

 

Актова зала 

16:00-18:00- Тренінг в 

рамках Ірпінської школи 

грантрайтингу 

 

 

 

Наради,засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

2 поверх каб.20 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник міського 

голови - Чернявська О.І. 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Центральна бібліотека 

14:00- Вечір –портрет 

«Вічне відлуння 

майстра»(до 110-річчя від 

дня народження Григорія 

Кочура) 

 

Акція пам’яті «Голодомор – 

помста за свободу» 

 

 

 

Центральний  

будинок культури 

19:00- Грузинський 

ансамбль пісні і танцю 

«Горі» 

 

Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 

Акція пам`яті «Мій  

Майдан» 

 

Бібліотечний десант до 

школи «Клуб веселих та 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Виставка «Убитих 

Голодомором українців 

пам’ятаємо» 

 

Центральна бібліотека 

Акція пам’яті «Голодомор – 

помста за свободу» 

 

Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 

Акція пам`яті «Мій  

Майдан» 

 

Огляд літератури «Плаче 

Україна за дітьми своїми…» 

 

 

 

Коцюбинська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова виставка «В 

пам'ять про скорботний 33-

й» 

 

Уваровський дім 

17:00- Сольний концерт 

народної артистки України 

Ольги Чубаревої (сопрано), 

концертмейстер – лауреат 

міжнародних конкурсів 

Володимир Кнорозок (ф-но) 

Наради,засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Ірпінський історико-

краєзнавчий музей: 

Виставка  Вікторії 

Новосельської 

 

Виставка «Убитих 

Голодомором українців 

пам’ятаємо» 

 

Центральний  

будинок культури 

12:00- Вистава «Дрімс 

Шоу» для дітей від 3 

років 

 

Центральна 

бібліотека 

Акція пам’яті 

«Голодомор – помста за 

свободу» 

 

Коцюбинська  філія 

центральної 

бібліотеки 

Книжкова виставка «В 

пам'ять про скорботний 

33-й» 

 

Уваровський дім 

14:30- Тематичний захід 

до 85-х роковин 

голодомору. Виступ 

етнографічного хору 

«Гомін» 

  



Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 

Акція пам`яті «Мій  

Майдан» 

 
 

 
 

Уваровський дім 

16:00- Тематичний захід до 

Дня Гідності і Свободи 

 

 

 

 

 

 

 

Центральний  

будинок культури 

19:00- Поезія Ліни 

Костенко .Читає Раїса 

Недашківська 

 

Ворзельська  філія 

центральної бібліотеки 

Акція пам`яті «Мій  

Майдан» 

 

 

 

 

начитаних Незнайок» (до 

110-річчя від дня 

народження М.Носова) 

 

Огляд літератури «Плаче 

Україна за дітьми своїми…» 

 

Коцюбинська  філія 

центральної бібліотеки 

Книжкова виставка «В 

пам'ять про скорботний 33-

й» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


