
 
КАЛЕНДАР ПОДІЙ ТА ЗАХОДІВ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

  з 24 січня по 30 січня 2022 року  
 
 

Понеділок 24 січня 2022 року 
День зовнішньої розвідки України 

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 

10:00 
Робоча зустріч з депутатами фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» з питань 
бюджету Новоград-Волинської МТГ на 2022 рік 

каб.52 

Боровець М.П. 

Рассадін А.О. 
члени фракції 

13:30 
Координаційна нарада з розробки проєкту "Створення безпечного 
простору в територіальних громадах Новоград-Волинського району" 
(U-LEAD з Європою) за участі міського голови Боровця М.П. 

конференц-зала 
 

15:00 
Робоча зустріч з депутатами фракції «СЛУГА НАРОДУ» з питань 

бюджету Новоград-Волинської МТГ на 2022 рік 
каб.52 

Боровець М.П. 

Тростенюк В.В. 
члени фракції 

 
 

Вівторок 25 січня 2022 року 
Міжнародний день студента. Тетянин день 

Час 
проведення 

Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

8:00-12:00 Особистий прийом громадян каб.27 
Альяних З.С. 
Охрименко Я.В. 

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

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

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

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

каб.52  

10:30 
Нарада щодо планових кошторисних призначень на 2022 рік за участі 
міського голови Боровця М.П. 

каб.52  

15:00 
Робоча зустріч з депутатами фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 
ЖИТТЯ» з питань бюджету Новоград-Волинської МТГ на 2022 рік 

каб.52 
Боровець М.П. 
Іванченко Д.В. 
члени фракції 

15:00 Зустріч  з педколективом Ліцею № 11 щодо трансформації  мережі ЗЗСО Ліцей №11  

 

 

Середа 26 січня 2022 року 
Міжнародний день митника 

Час 
проведення 

Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

9:00 Тридцяте засідання виконавчого комітету міської ради 
велика зала 
Будинку рад 

Боровець М.П. 
члени виконавчого 

комітету 

11:00 
Нарада щодо фінансування капітальних видатків по старостинським 

округам у 2022 році за участі міського голови Боровця М.П. 

конференц-

зала 
  

13:00 
Робоча зустріч з депутатами фракції «Народна Партія» з питань 
бюджету Новоград-Волинської МТГ на 2022 рік 

каб.52 

Боровець М.П. 

Литвин П.М. 
члени фракції 

14:00 
Виїзне засідання комісії з розгляду земельних спорів громадян щодо 
меж земельних ділянок 

згідно графіка  

15:00 
Робоча зустріч з депутатами фракції «Європейська Солідарність» з 

питань бюджету Новоград-Волинської МТГ на 2022 рік 
каб.52 

Боровець М.П. 
Ващенко О.М. 

члени фракції 

15:00 Зустріч  з педколективом Ліцею № 1 щодо трансформації  мережі ЗЗСО Ліцей №1  

16:00 
Засідання організаційного комітету щодо визначення переможців 
відкритого рейтингу популярності  «Гордість громади» 

конференц-
зала 

  

 
 

 
 



Четвер 27 січня 2022 року 
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

Час проведення Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

10:00 
Нарада щодо організації функціонування колектору на території ПАТ 
«Новоград-Волинський завод сільгоспмашин» 

каб.52  

11:00 
Робоча зустріч з депутатами фракції «ПРОПОЗИЦІЯ» з питань бюджету 
Новоград-Волинської МТГ на 2022 рік 

каб.52 
Боровець М.П. 
Широкопояс О.Ю. 
члени фракції 

13:00 
Робоча зустріч з депутатами фракції «НАШ КРАЙ» з питань бюджету 

Новоград-Волинської МТГ на 2022 рік 
каб.52 

Боровець М.П. 

Нусбаум С.А. 
члени фракції 

14:00-17:00 
Гаряча лінія «Інформування про надання безоплатної правової 
допомоги» за участі представника Новоград-Волинського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

міський центр 
соціальних служб 

 

15:00 
Робоча зустріч з депутатами фракції «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБЄДНАННЯ 
«БАТЬКІВЩИНА» з питань бюджету Новоград-Волинської МТГ на 2022 

рік 

каб.52 
Боровець М.П. 
Годун О.В. 

члени фракції 

16:00 

Громадське обговорення питання про встановлення обмежень щодо 
продажу пива (крім безалкогольного) алкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання 

(крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби на 
території Новоград-Волинської міської територіальної громади 

велика зала 
Будинку рад 

 

 
 

П’ятниця 28 січня 2022 року 

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 
Зустріч керівників управлінь та відділів освіти Житомирської області за 
участі міського голови Боровця М.П. 

велика  зала 
Будинку рад 

 

13:00 
Робоча зустріч з депутатами фракції «СИЛА І ЧЕСТЬ» з питань 
бюджету Новоград-Волинської МТГ на 2022 рік 

каб.52 
Боровець М.П. 
Поліщук О.В. 
члени фракції 

16:00 
Звіт міського голови перед Новоград-Волинською міською  

територіальною громадою 

міський Палац 
культури імені 

Лесі Українки 
(велика зала) 

Боровець М.П. 

 
 
 

 



 

Субота 29 січня 2022 року 

День пам’яті героїв Крут 

Час проведення Назва заходу 
Місце 

проведення 
Примітка 

8:00-17:00 Відповідальний черговий  по місту в телефонному режимі 3-51-89 Гудзь І.Л. 

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 
Візит делегації Національного університету «Києво - Могилянська 

академія» з питань розробки екосистеми сталого розвитку громади 
на об’єктах  

10:00 Обласна олімпіада з географії м. Житомир  

 
 

Неділя 30 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  

10:00 Обласна олімпіада з польської мови м. Житомир  

 
 
 

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


