
 
КАЛЕНДАР ПОДІЙ ТА ЗАХОДІВ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

  з 17 січня по 23 січня 2022 року  
 
 

Понеділок 17 січня 2022 року 

Час 
проведення 

Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

Протягом 
тижня 

Моніторинг наявності та вартості лікарських засобів для лікування 
коронавірусної інфекції  

аптеки міста  

Протягом 
тижня 

Обстеження території міста щодо виявлення земельних ділянок 
комерційного призначення, які використовуються без 
правовстановлюючих документів 

згідно графіка  

Протягом  
тижня  

Контроль за освоєнням бюджетних коштів  на об’єктах   

Протягом 
тижня 

Обстеження закладів бюджетної сфери щодо стану 
енергоефективності 

на об’єктах  

Протягом 
тижня 

Здійснення оцінювання потреб, соціального супроводу сімей/осіб, які 
перебувають у в складних життєвих обставинах 

на об’єктах  

Протягом 
тижня 

Організація та забезпечення роботи мобільних груп на об’єктах  

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 

10:00 

Перший молитовний сніданок Новоград-Волинської міської 
територіальної громади за участі духовенства, представників 
депутатського корпусу, громадськості, бізнесу, правоохоронців, 
військових, влади, інтелігенції та ЗМІ 

міський Палац 
культури імені 
Лесі України 

 

14:00 
Нарада щодо організації роботи по підготовці міжнародного 
літературно-мистецького свята «Лесині Джерела» 

каб.46  

14:30-15:30 
Галузева онлайн зустріч щодо розвитку освіти із представниками 
Бориславської міської територіальної громади 

конференц- 
зала 

 

15:00-16:00 
Галузева онлайн зустріч щодо розвитку молоді та спорту із 

представниками Бориславської міської територіальної громади  

громадська 

приймальня  
№ 2 

 

15:00 Нарада щодо організації заходу «Водохрещенські переливи» каб.46  

15:00 Зустріч з педколективом ЗОШ №5 щодо трансформації  мережі ЗЗСО ЗОШ №5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Вівторок 18 січня 2022 року 

Час 
проведення 

Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

Протягом дня 

Участь вихованців ДЮСШ імені В.П. Єрмакова у матчевій зустрічі з боксу 

між збірними командами міст Житомира, Бердичева, Новограда-
Волинського та Умані присвяченої 101-річниці Житомирського боксу 

м. Житомир  

8:00 
Нарада щодо організації заходів по відзначенню Дня народження Лесі 
Українки  

каб.46  

8:45 Нарада щодо проектної діяльності  каб.46  

9:00-17:00 
Особистий прийом громадян начальником та спеціалістами служби у 
справах дітей (за попереднім записом) 

служба у 
справах дітей, 

вул. 
Замкова,3/7 

 

9:00 
Робоча нарада щодо підготовки звіту міського голови перед міською 

громадою за участі міського голови Боровця М.П. 
каб.52 

 

10:00 
Нарада щодо планових кошторисних призначень на 2022 рік за участі 
міського голови Боровця М.П. 

каб.52  

11:00 
Доповідь щодо результатів проведеного аудиту КП „Новоград-Волинське 
виробниче управління водоканалізаційного господарства“ за участі 
міського голови Боровця М.П.  

конференц-
зала 

 

11:00 
Засідання постійної комісії міської ради з питань соціальної політики, 
охорони здоров’я, освіти, культури та спорту 

громадська 
приймальня 

№ 2 
 

11:00-12:00 
Галузева онлайн зустріч щодо розвитку соціальної сфери із 
представниками Бориславської міської територіальної громади 

каб.1   

13:00 
Нарада щодо планових кошторисних призначень на 2022 рік за участі 
міського голови Боровця М.П. 

каб.52  

14:00 
Відвідування Молодіжного центру з метою ознайомлення проведення 
ремонтних робіт за участі міського голови Боровця М.П. та депутатів 
міської ради 

на об’єкті  

14:00-15:00 
Галузева онлайн зустріч щодо розвитку медичної галузі із 
представниками Долинської міської територіальної громади  

конференц-
зала 

 

14:00 
Робоча нарада щодо розробки правил благоустрою території Новоград-
Волинської МТГ 

каб.43  

14:00 
Засідання опікунської ради при виконавчому комітеті Новоград-
Волинської міської ради 

громадська 
приймальня  

№ 2 

 

15:00 Зустріч  з педколективом Ліцею №4 щодо трансформації  мережі ЗЗСО Ліцей №4  

16:00 
Нарада щодо планових кошторисних призначень на 2022 рік за участі 
міського голови Боровця М.П. 

каб.52  

 
 

Середа 19 січня 2022 року 
Богоявлення Господнє. Водохреща 

Час 
проведення 

Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

11:00 Міський захід «Водохрещенські переливи» 

Новоград-
Волинська 

міська 
комунальна 
Рятувальна 

станція на воді 

 

11:00 
Урочистості з нагоди 30-ої річниці створення 54 окремого 
розвідувального батальйону імені Михайла Тиші  за участі міського 
голови Боровця М.П. 

31 гарнізонний 
Будинок офіцерів  

15:00-16:00 

Нарада з проектним фахівцем GIZ, щодо координації проекту «Стале 
партнерство задля підвищення стійкості підприємців до наслідків 
пандемії» 

каб.12 
Савич Ю.У. 
Володіна А.В. 

 
 
 
 
 
 



 

Четвер 20 січня 2022 року 
Свято Пророка Іоанна Хрестителя 

Час проведення Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

Протягом дня 
Робоча поїздка керівників  закладів освіти з метою  вивчення  досвіду  
організації харчування  

м. Житомир   

8:00-12:00 Особистий прийом громадян каб.10 Ващук Т.В. 

8:00-12:00 Особистий прийом громадян каб.34 Циба Я.В. 

8:00-12:00 Особистий прийом громадян УСЗН Хрущ Л.В. 

8:00-17:00 Особистий прийом громадян 
с. Великий 
Молодьків Левчук Л.Є. 

9:00-12:00 Особистий прийом громадян каб.43 Годун О.В. 

9:00-17:00 Особистий прийом громадян с. Пилиповичі Панфелюк Н.В. 

8:00-17:00 Особистий прийом громадян с. Дідовичі Храбан А.П. 

8:00-17:00 Особистий прийом громадян с. Наталівка Терещук А.М. 

9:00-12:00 Особистий прийом громадян с. Майстрів Челядін Г.І. 

9:00-12:00 Прийом громадян (за попереднім записом)  
служба у справах 

дітей, 
вул. Замкова,3/7 

 

9:00 
Нарада щодо планових кошторисних призначень на 2022 рік 
за участі міського голови Боровця М.П. 

каб.52  

9:00 
Засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування, 
архітектури та земельних відносин 

вул. 
Житомирська, 

31 
 

10:00 
Обговорення Правил приймання стічних вод в м. Новограді-
Волинському за участі міського голови Боровця М.П. 

каб.52  

10:00-11:00 

Нарада щодо підготовки грантової заявки на участь у проекті 
«EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого 
та середнього підприємництва» у співпраці Корецької та 
Новопсковської громад 

каб.11  

11:30-12:30 
Галузева зустріч щодо розвитку культури та туризму із представниками 
Бориславської міської територіальної громади 

конференц- 
зала 

 

13:15 
Нарада щодо розгляду доручень міського голови наданих під час 
апаратних нарад, пленарних засідань та засідань виконавчого комітету 
за участю керівників виконавчих органів міської ради 

конференц- 
зала 

 

14:00-17:00 

Гаряча лінія з питань запобігання домашньому насильству, насильству 
за ознакою статі та насильства по  відношенню до дітей, за участі – 
начальника сектору протидії домашнього насильства, старшого 
лейтенанта  поліції Новоград-Волинського районного відділу поліції 
Сергія Лібіченка   

  міський центр  
соціальних 

служб  
 

14:00 
Нарада щодо відзначення у місті Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав 

каб.46  

15:00 

Інформаційно-профілактичний захід на тему: «Запобігання домашньому 
насильству, насильству за ознакою статі, насильства по відношенню до 
дітей» для сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, за 
участі представників Новоград-Волинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, сектору протидії домашнього 
насильства Новоград-Волинського районного відділу поліції. 

міський центр 
соціальних 

служб 
 

15:30 
Презентація  проєкту  «Місцеве самоврядування. Діалог «Влада-молодь 
для  учнівської та  студентської молоді» 

велика зала 
Будинку рад 

 

16:00 Засідання експертної комісії каб.31  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

П’ятниця 21 січня 2022 року 
Міжнародний день обіймів 

Час 
проведення 

Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

Протягом  
дня 

Участь вихованців ДЮСШ імені В.П.Єрмакова у відкритій першості 
Баранівської ТГ з важкої атлетики серед юнаків та дівчат 2005 року 
народження та молодших присвяченої Дню Соборності України 

смт. 
Першотравенськ 

 

Протягом  
дня 

Участь вихованців ДЮСШ імені В.П.Єрмакова у чемпіонаті 
Житомирської з боксу 

м. Житомир  

Протягом  
дня 

Проведення виставки «Україна на шляху до Незалежності»  

Арка пам’яті 
Небесної Сотні та 

загиблим учасникам 

АТО/ООС 

 

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 
Засідання спортивної ради Новоград-Волинської міської територіальної 
громади за участі міського голови Боровця М.П.  

велика зала 
Будинку рад 

 

13:00 
Робоча нарада щодо напрацювання Програми розвитку КП «Новоград-
Волинське виробниче управління водоканалізаційного господарства» 
за участі міського голови Боровця М.П. 

каб.52  

13:00 
Перегляд документального фільму та декламування віршів до Дня 
Соборності України 

територіальний 
центр соціального 
обслуговування  

 

 14:00 

Засідання робочої групи з проведення перевірки цільового 

використання бюджетних коштів громадськими організаціями, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність на території Новоград-
Волинської міської територіальної громади (футбольними клубами) за 
IV квартал 2021 року 

конференц- 
зала 

 

15:00 Урочистості з нагоди Дня Соборності України  
пам’ятник 

Т.Г.Шевченку 
  

15:00 

До Дня Соборності України, інформаційна година «Соборність у 
дзеркалі історії» для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які проживають в прийомних сім’ях, дитячих будинках 
сімейного типу, опікунських сім’ях спільно з дитячою бібліотекою імені 
Олени Пчілки  

  міський центр  
соціальних 

служб  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Субота 22 січня 2022 року 
День Соборності України 

Час проведення Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

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

Протягом  
дня 

Участь вихованців ДЮСШ імені В.П.Єрмакова у чемпіонаті 
Житомирської з боксу 

м. Житомир  

Протягом дня 
Турнір «Відкритий килим м. Новограда-Волинського» з греко-римської 
боротьби 

ДЮКФП  

Протягом  
дня 

Проведення виставки «Україна на шляху до Незалежності»  

Арка памяті 

Небесної Сотні та 
загиблим учасникам 

АТО/ООС 

 

 
 

Неділя 23 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  

Протягом  
дня 

Участь вихованців ДЮСШ імені В.П.Єрмакова у чемпіонаті 
Житомирської з боксу 

м. Житомир  

Протягом  
дня 

Проведення виставки «Україна на шляху до Незалежності»  

Арка памяті 

Небесної Сотні та 
загиблим учасникам 

АТО/ООС 

 

 
 
 

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


