
 
КАЛЕНДАР ПОДІЙ ТА ЗАХОДІВ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

  з 10 січня по 16 січня 2022 року  
 
 

Понеділок 10 січня 2022 року 

Час 
проведення 

Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

8:30 
Апаратна нарада міського голови з керівниками виконавчих органів 

міської ради 

велика зала 

Будинку рад 

Боровець М.П. 
керівники виконавчих 

органів міської ради, 
старости 

13:00 
Нарада щодо організації заходу «Молитовний сніданок» за участі 
міського голови Боровця М.П. 

каб.52  

14:00 
Засідання комісії по розподілу не витребуваних часток (паїв) 
земельних ділянок за участі представників ТОВ «Агросоюз», ТОВ «ЛІК 

АГРО 2017» 

конференц-зала  

16:00 
Нарада щодо організації радіомовлення за участі міського голови 
Боровця М.П. 

каб.52  

 
Вівторок 11 січня 2022 року 

Час 
проведення 

Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

13:00 Виставка  передового педагогічного  досвіду   онлайн  

13:30 
Онлайн зустріч з керівництвом міста-побратимого Коломия, Україна за 
участі міського голови Боровця М.П.  

конференц-
зала 

 

15:00-16:00 
Зустріч із експертною командою ULEAD по проекту «Відкриття відділення 
комплексної реабілітації для подолання наслідків та відновлення після 

перенесених важких захворювань» 

каб.52  

 

Середа 12 січня 2022 року 
Час 

проведення 
Назва заходу 

Місце 
проведення 

Примітка 

9:00 Двадцять восьме засідання виконавчого комітету міської ради 
велика зала 

Будинку рад 

Боровець М.П. 
члени виконавчого 

комітету 

10:00-11:00 
Галузева онлайн зустріч щодо розвитку культури та туризму із 
представниками Долинської міської територіальної громади 

конференц-
зала 

 

12:00-13:00 
Галузева онлайн зустріч щодо розвитку освіти із 

представниками Долинської міської територіальної громади 

конференц-

зала 
 

14:00-15:00 
Галузева онлайн зустріч щодо розвитку освіти із 

представниками Долинської міської територіальної громади 

конференц-

зала 

Борис Н.П. 
Ващук Т.В. 

Костюк О.М. 
Потопальська І.В. 

14:30 
Підсумкове засідання організаційного комітету по відзначенню в 2021 
році 150-річчя від дня народження Лесі Українки за участі міського 
голови Боровця М.П.  

Музей Лесі 
Українки 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Четвер 13 січня 2022 року 
Щедра кутя 

Час проведення Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

8:30 Нарада щодо організації заходів до Дня соборності України каб.46  

10:00-11:00 

Зустріч із експертною командою ULEAD по проекту "Створення 

безпечного простору в територіальних громадах Новоград-Волинського 
району Житомирської області" 

каб.52  

10:00-11:00 
Галузева онлайн зустріч щодо розвитку молоді та спорту із 
представниками Долинської міської територіальної громади 

конференц-
зала 

 

10:30 Нарада щодо організації заходів до свята Водохреща каб.46  

12:00-13:00 
Галузева онлайн зустріч щодо розвитку соціальної сфери із 
представниками Долинської міської територіальної громади 

конференц-
зала 

 

13:00 Засідання  науково-методичної  ради 

Центр професійного 
розвитку  

педагогічних 

працівників 

 

14:00 Засідання комісії з питань захисту прав дитини 
конференц-

зала  
 

14:00-17:00 
Гаряча лінія в спеціалізованій службі «Телефон Довіри» «Протидія 

торгівлі людьми» 
міський центр  

соціальних служб  
 

18:00 Розважальна програма «Як на Старий Новий рік» 
Будинок культури 

с.В.Молодьків 
 

19:00 Конкурсна програма «Щедрівочка щедрувала» Клуб с.Маковиці  

 

П’ятниця 14 січня 2022 року 
Новий рік за старим стилем. День Святителя Василя Великого 

Час 
проведення 

Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

7:30 Щотижнева оперативна нарада міського голови  каб.52  

9:00 Особистий прийом міського голови  
громадська 
приймальня  

№ 2 
Боровець М.П. 

9:00-16:00 
Особистий прийом громадян начальником служби у справах дітей (за 
попереднім записом) 

служба у справах 
дітей, 

вул. Замкова,3/7 
 

11:00 
Онлайн зустріч з керівництвом міста-побратимого Хашурі, Грузія за 
участі міського голови Боровця М.П.  

конференц-зала  

11:00 Захід «Щедрівочка щедрувала» 
Культурно-

дозвіллєвий центр 
с.Наталівка 

 

16:00 Новорічний концерт учнів та викладачів Школи мистецтв 
Музей родини 

Косачів  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

Субота 15 січня 2022 року 

Час проведення Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

8:00-17:00 Відповідальний черговий  по місту в телефонному режимі 3-51-89 Борис Н.П. 

8:00-20:00 
20:00-8:00 

Відповідальні чергові лікарі міськрай ТМО 3-51-00  

цілодобово Оперативно-рятувальна служба 101  

цілодобово Поліція 102,    3-51-54  

цілодобово 
Новоград-Волинська підстанція Центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф   

103  

цілодобово Аварійна Управління експлуатації газового господарства 104,    3-42-33  

15:00 Новорічна вистава народного молодіжного театру «Царство ночі» 
Міський Палац 
культури імені 
Лесі Українки 

 

 
 

Неділя 16 січня 2022 року  

Час 
проведення 

Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

8:00-17:00 Відповідальний черговий  по місту в телефонному режимі 3-51-89 Якубов В.О. 

8:00-20:00 

20:00-8:00 
Відповідальні чергові лікарі міськрай ТМО 3-51-00  

цілодобово Оперативно-рятувальна служба 101  

цілодобово Поліція 102,  3-51-54  

цілодобово 
Новоград-Волинська підстанція Центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф   

103  

цілодобово Аварійна Управління експлуатації газового господарства 104,   3-42-33  

 

Увага! В календарі подій та заходів Новоград-Волинської міської ради можливі зміни. 
 


