
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

28 січня – 03 лютого 2019 року  

понеділок вівторок Середа четвер п’ятниця субота неділя 

28 січня 

 

 

29 січня 

 

  

30 січня 
 

 

31 січня 
 

 

01 лютого 

: 

 

 

02 лютого 
  

03 лютого 

 

 

Визначні дні, свята: 

День офіційного 

затвердження 

Державного прапора 

України 

 

Міжнародний день 

захисту персональних 

даних 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

День пам’яті Героїв Крут 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день допомоги 

хворим на проказу 

 

Визначні дні, свята: 

 

Всесвітній день ювеліра 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Визначні дні, свята: 

 

День бабака 

 

Визначні дні, свята: 

 

 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих 

питань,  керуючий 

справами –  Негреша Д.М. 

 

Зала засідань 

09:00 - Нарада з 

представниками 

комунальних 

підприємств. 

 

Центральна міська 

бібліотека для дорослих 

Книжкова  виставка - 

календар 

 «Згадаймо юність, що 

горіла в Крутах» 

 

Книжково – історична 

виставка «Павло 

Чубинський – автор 

українського 

національного гімну» (до 

180-річчя від дня 

народження 

П.П.Чубинського) 

 

Будинок культури 

смт. Коцюбинське 

Лекція з нагоди пам’яті 

Героїв Крут 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 
 

09:00 – 12:00 - прийом 

громадян з особистих 

питань, в.о. міського 

голови- секретар міської 

ради  – Попсуй А.В. 

 

Актова зала 

14:00 - Класики в Ірпені: 

Іван Малкович 

 

Центральна міська 

бібліотека для дорослих 

Патріотична година 

«Крути – бій за майбутнє 

України»  

 

Книжкова  виставка - 

календар 

 «Згадаймо юність, що 

горіла в Крутах» 

Книжково – історична 

виставка «Павло 

Чубинський – автор 

українського 

національного гімну» (до 

180-річчя від дня 

народження 

П.П.Чубинського) 

 

 

 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Зала 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 міська 

бібліотека для дорослих 

Книжкова  виставка - 

календар 

 «Згадаймо юність, що 

горіла в Крутах» 

 

Книжково – історична 

виставка «Павло 

Чубинський – автор 

українського національного 

гімну» (до 180-річчя від дня 

народження 

П.П.Чубинського) 

 

 
 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 
 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник 

міського голови – 

Михальченко Л.Я. 

 

Центральна міська 

бібліотека для дорослих 

Книжково – історична 

виставка «Павло 

Чубинський – автор 

українського 

національного гімну» (до 

180-річчя від дня 

народження 

П.П.Чубинського) 

 

 

 

 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

09:00 – 12:00 -прийом 

громадян з особистих 

питань, заступник міського 

голови - Чернявська О.І. 

 

Будинок культури 

с.Гостомель 

17:00 - Творчий 

літературний вечір 

 

 
 
 

 

 

Наради, засідання, культурні 

заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

ДЮСШ 

10:00 - ХІІ міський 

традиційний Фестиваль 

волейболу 

 

Ірпінська ЗОШ №2  

10:00 - Чемпіонат Київської 

області з футзалу 

 

Уваровський дім 

17:00 - «Народна пісня... Не 

страшний їй час…». 

Концерт народного 

аматорського ансамблю 

української пісні 

«Перевесло» (худ. керівник 

і концертмейстер 

заслужений артист України 

Геннадій Павлік) 
 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Полиця  історичної  правди 

«Пам'ять про вас в нашім 

серці жива» 
 

Коцюбинська філія 

центральної бібліотеки 

Виставка – перегляд «В 

полум’ї боїв за рідну 

землю» 

Наради, засідання, 

культурні заходи: 

 

ІРПІНЬ 

 

Ірпінська ЗОШ №3 

10:00 - Чемпіонат 

Київської області з 

футзалу 

 

Центральний будинок 

культури 

17:00 - Класика у фойє 

 

Гостомельська філія 

центральної 

бібліотеки 

Полиця  історичної  

правди 

«Пам'ять про вас в 

нашім серці жива» 

 

Коцюбинська філія 

центральної 

бібліотеки 

Виставка – перегляд «В 

полум’ї боїв за рідну 

землю» 

 

Ворзельська філія 

центральної 

бібліотеки  
Виставка - спогад 

«З пам’яттю про 

незабутнє» 



 

 

 

Центральна міська 

бібліотека для дітей 

Історичний екскурс 

«Крути: і сум, і біль, і 

вічна слава» 

 

 

Гостомельська філія 

центральної бібліотеки 

Історико – патріотичний  

екскурс «Згадаємо юність, 

що згоріла у Крутах» 

 

 

Ворзельська філія 

центральної бібліотеки 

Година історичної пам’яті 

«Понад Крутами-вічність 

у сурми сурмить!» 

 

 
 

 


