
за перше півріччя 2021 року



 25 жовтня 2020 року відбулися місцеві вибори, які ознаменували об’єднання всіх
сіл Придесення в Зазимську територіальну громаду.

 Через місяць, 26 листопада 2020 року, відбулася перша установча сесія Зазимської
сільської ради, після якої починається робота депутатського корпусу.

 Перші місяці в новоствореній громаді були дуже активними. Лише за грудень 
місяць пройшло три засідання сесій, на яких вирішувалися життєвоважливі
питання для Придесення: від формування структурних підрозділів апарату 
сільської ради до прийняття бюджету на 2021 рік та низки першочергових питань, 
які б визначали напрямки роботи на найближчу перспективу. Загалом було 
створено 11 управлінь, відділів та служб в структурі апарату ради. Більшість з них 
були абсолютно новими, перейнявши свої функції від району. В умовах насиченого 
ритму ці підрозділи не тільки вирішували покладені на них задачі, але й 
організовували свою роботу відповідно до існуючих в громаді умов та керуючись 
вимогами законодавства.



Відділ з питань організації надання адміністративних послуг «ЦНАП»

Відділ документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики та зв’язків із ЗМІ

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ економіки, інвестицій, публічних закупівель та правового забезпечення

Відділ земельних ресурсів та екології

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та 
правоохоронної діяльності

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я населення

Служба у справах дітей та сім’ї

Відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення

Управління фінансів



 З перших днів існування громади було вирішено, що більша частина 
адміністративних послуг буде надаватися в кожному селі для зручності людей. 
Щоб лише в окремих випадках їм доводилося звертатися в с.Зазим’я. Також для 
зручності жителів адмінбудівля сільської ради в Літочках перемістилася в нове 
приміщення – в частину Літочківського будинку культуру, де було проведено 
ремонт та організовано робочі місця. Такі ж роботи зараз відбуваються в Пухівці – у 
вільних кабінетах будівлі, де знаходиться медамбулаторія, проводиться ремонт. 
Скоро сюди переїде адмінбудівля села Пухівки. А нинішня будівля адмінбудівлі 
планується для розквартирування соціальним працівникам громади.





 Загалом інформація по надання адміністративних послуг в адміністративних 
будівлях Зазимської сільської ради в кожному селі за перше півріччя 2021 року має 
наступний вигляд:



№ п/п Групи послуг Населений пункт
Зазим’я Погреби Пухівка Рожни Літки Літочки

1.
Державна реєстрація 
актів державного стану 67 - - - -

2. Реєстрація місця 
проживання 251 41 63 48 8

3. Нотаріальні дії 94 155 53 12 58 31

4.
Зареєстровано вхідних 
заяв, звернень 3659 87 104 47 - 40 (відповідей 69)

5.
Зареєстровано заяв із 
земельних питань 687 28 43 105 - 18

6.
Видано довідок (різного 
характеру) 1152 238 387 335 670 191

7.

Послуги соціального 
характеру (призначення 
державних допомог, 
субсидій тощо)

132 67 51 72 41 53

8.
Державна реєстрація 
речових прав на нерухоме 
майно

995 - 468 - - -

9. Витяги з ДЗК 305 - - - - -

10.
«Місцеві послуги» 
(благоустрій, житлові 
питання тощо)

3139 1970 2000 2431 1625 1640

11.
Інші послуги Опрацьовано 162 повідомлення та 

повісток - - 91 повідомлення, 65 
повісток

14 повідомлень, 27 
повісток



 За січень-червень 2021 року було проведено 10 сесій Зазимської сільської ради, на 
яких було розглянуто 1132 питання, 878 з яких це земельні (77,6%).
 Перед кожною сесією питання розглядаються постійними комісіями депутатів. Їх 

п’ять.
 Щомісяця проходять засідання виконавчого комітету Зазимської сільської ради, до 

складу якого входять керівники комунальних закладів громади, підприємці, 
активісти та старости сіл. Виконавчим комітетом розглядаються питання, що 
входять в його компетенцію відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».

 На третій позачерговій сесії Зазимської сільської ради 8 скликання, яка проходила 
24 грудня 2020 року було затверджено бюджет Зазимської сільської 
територіальної громади на 2021 рік, яким було визначено:
 -доходи сільського бюджету у сумі – 138 965 200,00 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду сільського бюджету – 135 035 200,00 гривень та доходи 
спеціального фонду сільського бюджету 3 930 000,00 гривень;
 -видатки сільського бюджету у сумі  138 965 200,00 гривень, у тому числі видатки 

загального фонду сільського бюджету – 134 618 188,00 гривень та видатки 
спеціального фонду сільського бюджету – 4 347 012,00 гривень.



Фактично за перше півріччя 2021 року дохідна частина бюджету склала:
 85 007 332,23 гривень (з врахуванням трансферів), у тому числі доходи загального 

фонду сільського бюджету – 79 814 184,84 гривень та доходи спеціального фонду 
сільського бюджету 5 193 147,39 гривень. Таким чином, виконання дохідної 
частини бюджету в першому півріччі складає 59,1% річного загального фонду та 
132,14% річного спеціального фонду.
 Найбільшим джерелом дохідної частини загального фонду в першому півріччі є 

податкові надходження: 55 598 657,80 гривень, до яких, зокрема, входять:
 -податки на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 21 536 918,57 гривень;
 -єдиний податок з фізичних осіб: 7 075 624,13 гривень;
 - рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

місцевого значення: 5 379 589,33 гривень.
 Сума доходу з джерел неподаткового надходження становить: 661 143,04 гривень.
 Сума офіційних трансферів загального фонду склала: 23 554 384,00 гривень. 

Найбільшу частку становить освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам: 21 308 400,00 гривень.
 Найбільшу частку доходів спеціального фонду бюджету за перше півріччя 

складають доходи від операцій з капіталом. Так, сума доходу за статтею «Кошти від 
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим» становить 2 891 907,48 
гривень, що майже втричі перевищує річний план.
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Фактично за перше півріччя 2021 року видаткова частина бюджету склала:

 78 660 724,64 касових видатків, серед яких:

 -загальний фонд: 70 185 480,12 гривень;

 -спеціальний фонд: 8 475 244,52 гривень.

 Найбільша видаткова стаття бюджету в першому півріччі 2021 року є освіта: 44 
047 908,65 гривень (56%), з яких 43 036 946,39 гривень сплачується із загального 
фонду, а 1 010 962,26 гривень – зі спеціального фонду.



Найменування Касові видатки, грн

Загальний фонд

Зазимська сільська рада Броварського району Київської області 68 558 832,40

Державне управління 11 445 747,52
Освіта 43 036 946,39
Охорона здоров’я 1 621 569,97
Соціальний захист та соціальне забезпечення 998 160,01

Культура i мистецтво 2 684 744,59
Фiзична культура i спорт 215 282,82
Житлово-комунальне господарство 4 564 452,85
Економічна діяльність 1 576 176,98
Інша діяльність 2 415 751,27
Управління фінансів Зазимської сільської ради Броварського району Київської області 1 626 647,72

Державне управління 554 710,72
Резервний фонд 0,00
Міжбюджетні трансферти 1 071 937,00

Всього видатків із загального фонду 70 185 480,12
Спеціальний фонд

Зазимська сільська рада Броварського району Київської області 7 072 258,52

Державне управління 291 571,30
Освіта 1 010 962,26
Культура i мистецтво 39 132,00
Житлово-комунальне господарство 2 835 373,26
Економічна діяльність 2 895 219,70
Інша діяльність 0,00
Управління фінансів Зазимської сільської ради Броварського району Київської області 1 402 986,00

Державне управління 29 999,00
Всього видатків із спеціального фонду 8 475 244,52

Всього видатків за І півріччя 78 660 724,64



 Розглянемо детальніше деякі сфери життя громади та роботи сільської 
ради, які, зокрема, мають своє відображення в бюджеті на 2021 рік.



Освіта
 Загальна середня освіта у Зазимській громаді представлена 5 закладами загальної

середньої освіти комунальної форми власності, в яких навчається 1482 учні:
 - Рожнівський навчально-виховний комплекс (НВК) «загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 111 учнів
 -Погребське НВО* - 364 учні
 -Зазимське НВО-447 учнів
 -Пухівське НВО-224 учні
 -Літківське НВО ім. М.П. Стельмаха- 336 учні
 В дошкільних навчальних закладах громади навчається 500 дітей дошкільного 

віку.

(*повна назва - навчально-виховних об’єднань (НВО) «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад»)



 Інклюзивну загальну середню освіту впроваджують в 5 закладах загальної 
середньої та дошкільної освіти: Зазимський НВО, Літківське НВО ім.М.П.Стельмаха, 
Погребське НВО, Рожнівське НВК та ЗДО «Академія дитинства»

 Всього інклюзивним навчанням охоплено 18  здобувачів освіти у закладах 
загальної середньої освіти та 4 вихованці закладів дошкільної освіти. Інклюзивно-
ресурсних класів – 14.

 З метою програмно-цільового розвитку та функціонування системи освіти 
Зазимської територіальної громади, відділом освіти, культури, молоді та спорту 
Зазимської сільської ради  у І півріччі 2021 року реалізовано такі заходи:



-продовжено реалізацію Плану заходів щодо реалізації Концепції «Нова українська 
школа» та створення у закладах освіти Зазимської сільської ради сучасного 
освітнього середовища, зокрема, виділено з державного бюджету 367 458,00грн.:
- на закупівлю засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів;
- закупівля сучасних меблів; 
- компютерного обладнання;
- збільшено призначення на співфінансування з місцевого бюджету щодо реалізації 
Концепції «Нова українська школа» на 36 746,00 грн.
-вживаються заходи щодо виконання Програми розвитку та функціонування 
системи освіти Зазимської сільської територіальної громади на 2021-23 роки 
(затверджена рішенням сесії Зазимської сільської ради від 24 грудня 2020 року № 
220-03- позач.-VІІІ). Загальна сума очікуваних видатків на реалізацію заходів 
Програми на 2021 рік – близько 82 млн.грн.; 
-забезпечено роботу комунальних позашкільних закладів: Школа естетичного 
виховання (Дитяча школа мистецтв)», «Дитячо-юнацька спортивна школа». 
Комунальні заклади знаходяться в Калинівській громаді; навчання вихованців та 
оплата праці викладачів та тренерів нашої громади здійснюється за рахунок 
субвенції, яка сплачується з бюджету Зазимської сільської ради відповідповідним
комунальним закладам Калинівської селищної ради;
-з метою підготовки закладів освіти до нового навчального року, забезпечення 
комфортних і безпечних умов у всіх закладах освіти Зазимської сільської ради 
заплановано комплекс ремонтно-будівельних робіт тощо.



 Запущено процес створення опорного закладу освіти - реорганізація  
шляхом приєднання Комунального закладу Зазимської сільської ради 
Броварського району Київської області Рожнівського навчально-виховного 
комплексу «ЗОШ І- ІІ ст. – ДНЗ» до Комунального закладу Зазимської
сільської ради Броварського району Київської області «Пухівське
навчально - виховне об’єднання».
 Розроблено проекти та почато їх реалізація:
- капітальний ремонт харчоблоку Рожнівського НВК;
- утеплення фасаду будівлі Погребського НВО;
- капітальний ремонт харчоблоку Пухівського НВО;
-утеплення фасаду будівлі Літківського НВО ім. М.П.Стельмаха.
 Автобусний парк закладів загальної середньої освіти Зазимської сільської

ради нараховує 4 шкільних автобусів. Автобусами забезпечено Літківське
НВО ім. Н.П.Стельмаха, Погребське НВО, Пухівське НВО, Зазимське НВО.
Підвіз учнів Рожнівського НВК здійснюється автобусом КП «Рожнівське». В 
рамках реалізації проекту по створенні опорного закладу відділом освіти, 
культури, молоді та спорту подано заявку на отримання ще одного 
шкільного автобусу для потреб учнів наших шкіл.
 З метою покращення організації освітнього процесу з 1 липня 2021 року 

відділ освіти, культури, молоді та спорту реорганізовано в управління та 
надано йому статус юридичної особи.





Служба у справах дітей та сім’ї

 11 лютого 2021 року рішенням сесії Зазимської сільської ради було створено 
Службу у справах дітей та сім’ї.

 25 лютого 2021 року створена Комісія з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті Зазимської сільської ради, з моменту її створення  
організовано та проведено 5 засідань Комісії з питань захисту прав дитини, на яких 
розглянуто 22 питання (зняття піклування, надання статусу та призначення опіки 
3-м дітям, надання дозволів на вчинення правочинів тощо).



За І півріччя 2021 року Службою у справах дітей та сім’ї Зазимської сільської ради 
Броварського району Київської області (далі-Служба) була здійснена наступна
робота:
 -по акту передачі на первинний облік поставлено 8 дітей-сиріт та дітей поз-

бавлених батьківського піклування, загалом на обліку Служби перебуває 18 дітей-
сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
 -поставлено 2 дитини на первинний облік, які набули статус дитини-сироти; 
 -скасовано піклування з 1 дитини та влаштовано до прийомної сім’ї в с.Світильня; 
 -по Акту передачі поставлено 8 дітей на облік дітей, які опинились в склад-них 

життєвих обставинах; 
 -у березні поставлено 1 дитину на облік дітей, які опинились в складних життєвих

обставинах;
 -ведеться облік багатодітних сімей – 92;
 -видано 4 посвідчення багатодітної сім’ї та 6 дитячих посвідченнь, подовжено

термін дії 5 посвідчень, заміна 1 посвідчення;
 -складено 28 Актів обстеження умов проживання дітей-сиріт, дітей позбавлених

батьківського піклування;
 -взято участь у 5 судових засіданнях;
 -взято на квартирний облік 2 дітей-сиріт;
 -ведеться листування з іншими службами.



 З 24 по 30 травня 2021 року Служба сприяла участі учениці 9 класу За-
зимського НВО Галицької М.К. у фестивалі дитячої творчості «Повір у себе», 
який проходив у  ДЗОВ «Зоряний», с.Карапиші, Обухівського р-ну. На 
фестивалі вона гідно представила нашу громаду та отримала диплом 
лауреата 27-го фестивалю дитячої творчості «Повір у себе».
 1 червня 2021 року працівники Служби активно приймали участь у 

проведенні святкового заходу до Дня захисту дітей у с.Літки. Також, за 
сприяння Служби біля будинку культури у с.Літки було організовано
творчу виставку малюнків лауреата 27-го фестивалю дитячої творчості
«Повір у себе» Галицької М.К., вручено їй Подяку та цінний подарунок за 
творчі успіхи!



Служба сприяла оздоровленню та відпочинку дітей:
1)  з 1 по 21 червня 2021 року 10-ти дітей із сімей соціально-незахищених верств

населення Зазимської громади за рахунок коштів обласного бюджету у ДЗЗОВ «Рассвет» 
ТОВ КО «Перлина Чорномор’я» c. Сергіївка, Одеська область;

2)  з 1 по 14 червня 2021 року дитини з інвалідністю Зазимської громади за 
рахунок коштів обласного бюджету у КД ЗОВ «Зоряний», с.Карапиші, Миро-нівської ТГ, 
Обухівського р-ну, Київської області;

3) планується у липні-серпні 2021 року оздоровлення діток за рахунок місцевого
бюджету Зазимської громади.

Служба була організатором таких заходів:
 - 8 червня 2021 року за сприяння меценатів та адміністрації парку Беремицький

була організована екскурсія до парку Беремицький (с.Беремицьке, Чернігівська
область) для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, з інклюзією та із
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 
 - 18 червня 2021 року надано благодійну допомогу: дитячі речі та іграшки, ліжечко

для нещодавно народженої дитинки та люльку-переноску, гойдалку, солодкі
смаколики сім’ям, які потребують соціальної підтримки та уваги.
 - 24 червня 2021 року проведено тренінг на тему: «Домашнє насильство». 

Запрошені жителі громади від 18 років, працівники Служби у справах дітей та сім'ї
Зазимської та Калинівської громади, педагоги та психологи НВО, працівники
структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, діяльність яких
дотична до даної теми.





Відділ соціального захисту та охорони здоров’я населення

 З початку року відділом прийнято від громадян нашої територіальної громади 350
заяви з відповідними документами про призначення різних видів соціальної
допомоги, пільг та житлових субсидій. Всі звернення та повідомлення, які 
надходять до структурного підрозділу з питань соціального захисту та охорони 
здоров’я населення , розглядаються, в межах наданих повноважень, відповідно до 
вимог діючого законодавства.
 З 01.03.2021 року відділом забезпечується реєстрація та формування електронних

справ отримувачів допомоги з використанням програмного комплексу «Соціальна
громада» та надсилання електронних справ відповідному структурному підрозділу
з питань соціального захисту населення райдержадміністрації засобами
електронного звя’зку через інформаційні системи Мінсоцполітики. В рамках 
проекту «Надання соціальних послуг в громаді» відділ соціального захисту та 
охорони здоров’я населення , вже, отримав офісну техніку та меблі для  надання 
соціальних послуг мешканцям Зазимської сільської ради.
 На території Зазимської сільської ради працює 7 соціальних працівників: с. 

Погреби – 1, с. Зазим'я – 1, с. Пухівка – 1, с. Рожни , с. Літки - 2, с. Літочки - 1 які
обслуговують 57 людей похилого віку.



Згідно з програмою «ТУРБОТА»  на соціальний захист та соціальне забезпечення у 
2021 році передбачено 1 млн. 779 тис. 967 грн.

Відповідно до цієї Програми,  у першому півріччі поточного року  вже здійснено такі
виплати: 

 сільською радою за 6 місяців поточного року було надано 64 особам   матеріальну
допомогу на лікування, придбання медикаментів та вирішення соціально-
побутових питань в сумі 441,0 тис. грн;
 з нагоди 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи одноразову соціальну виплату

отримали 115 чоловік (100 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 15 вдів
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) на суму 65,0 тис грн.;
 відшкодування вартості пільгових ліків 120,131тис. грн.;
 відшкодування стоматологічних послуг 17,019 тис. грн.;
 відшкодування послуг з догляду та обслуговування жительки Зазимської СТГ 20,0 

тис.грн.



Культура

 Відповідальною особою в сфері культурного розвитку та створення дозвілля для 
жителів громади є Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту», 
головна будівля якого знаходиться в селі Літки, але діяльність якого здійснюється 
на території всієї громади.

 На території Зазимської територіальної громади діє 5 народних та 2 зразкових 
колективи. Також на базі колективів та будинків культури працює низка творчих 
гуртків. Серед них:

- с.Зазим’я: народний аматорський фольклорний колектив  «Живемо», зразковий 
дитячий фольклорний колектив «Перепілочка». Керівник обох;

-с.Погреби: народний аматорський колектив «Берегиня»;

-с.Пухівка: народний аматорський колектив «Пухівчанка»;

-с.Літки: народний аматорський колектив «Спадщина», народний аматорський 
колектив «Молодиченьки плюс», зразковий хореографічний колектив «Престиж».



Клубними закладами та бібліотеками громади за перше півріччя 2021 року було 
проведено низку культурно-мистецьких заходів, серед яких:
 -День Соборності України (22 січня);
 - День пам'яті героїв Крут. Мітинг – реквієм вшанування пам'яті  загиблих воїнів 

УНР (29 січня);
 - До Дня пам'яті  Героїв Небесної Сотні: фото –панорама «А сотню вже зустріли 

небеса…» (20-25 лютого);
 - Святковий концерт «Жінка – берегиня роду…» (5 березня);
 -Літературний альманах «Шевченківське слово в віках не старіє»,  до дня 

народження Т.Г.Шевченка. Покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку, 
створення тематичного відеоролика (10-12 березня);
 -День пам'яті Чорнобильської трагедії «Чорний біль…»  - зустріч з ліквідаторами. 

Відкриття меморіальної дошки пам'яті Ліквідаторам ЧАЕС. Створення відео-
ролика присвяченого 35-річниці аваріїї на ЧАЕС (26 квітня);
 - Цикл заходів  до  Дня  перемоги над нацизмом у Другій світовій війні– «Будь 

славен, день святої Перемоги…» — мітинг-реквієм «Перша хвилина миру» (8-9 
травня);
 - Участь народного ансамблю «Живемо»  у 5 Національному чемпіонаті з 

фольклору Euro Folk (15-16 травня  в м.Одеса);



 - Участь художнього  хореографічного колективу  «Аурум» Літочківського будинку 
культури у  фестивалі-конкурсі «Дніпровська феєрія танців» (29 травня в м.Київ);
 -Участь Зразкового колективу «Престиж» Літківського БК у Великому 

хореографічному фестивалі «Викрутаси» (29 травня в смт Калинівка);
 - Проведення святкувань до Міжнародного Дня захисту дітей (31 травня – 1 

червня);
 -Участь колективів художньої самодіяльності Рожнівського БК  «Перлина» та 

«Кольори»  у Всеукраїнському  конкурсі «Україна єдина» (16-20 червня в 
Закарпатті);
 -Участь Народного колективу «Молодиченьки плюс» у Міжнародному фестивалі 

«Україна єднає світ» (20 червня в м.Скадовськ);
 -Урочистості до 25-ї річниці Конституції України та Дня Молоді (25-29 червня).

На даний час КЗ «ЦКДС» разом зі структурними підрозділами Зазимської сільської 
ради та активістами активно працює над організацією святкування Дня громади, 
який відбудеться 24 серпня 2021 року в заміському клубі «Авантюрист» (с.Рожни, 
вул.Пухівська, 1).





Спорт

 Найбільш популярним видом спорту в громаді є футбол. В чемпіонаті Броварського 
району виступають три футбольних команди: ФК «Літки», ФК «Зазим’є» та ФК 
«Десна» (Погреби). Останні два колективи після першого кола цьогорічного 
чемпіонату посідають верхні сходинки турнірної таблиці та впевнено претендують 
на призові місця вкінці розіграшу сезону 2021 року. При футбольних клубах 
Погребів та Зазим’я діють дитячі футбольні клуби. Також дитячий футбол 
розвивається при Пухівському НВО.

 Не менш популярним є волейбол. На даний час існує два волейбольних клуби: ВК 
«Літки» та ВК «Придесення», які беруть участь в різноманітних змаганнях 
регіонального рівня. Активно волейбол серед дітей та молоді розвивається на базі 
Зазимського та Погребського НВО (тренери Забара Віктор та Галькевич Валерій). 
Їхні тренування відвідують спортсмени Погребів, Зазим’я та Пухівки.



 Перше півріччя 2021 року було успішним й для наших боксерів. Зокрема, брат і 
сестра Ловчинські Дмитро і Марія взяли участь в чемпіонаті Європи, який 
проходив в Італії. Марія стала срібною призеркою, а Дмитро – став чемпіоном 
Європи. Значних успіхів досягають й інші боксери – вихованці СК «Патріот» (тренер 
Тюрін Сергій).
 Успіхів в кіокушинкай карате досягає Омельченко Мирослав. Перемоги на 

чемпіонатах України здобувають й наші плавці. Зокрема, це Дивак Марія та Негода 
Олег.
 Зазимська сільська рада намагається підтримувати спортсменів своєї громади та 

спорт загалом. Спортивна інфраструктура в селах Придесення розвинена 
нерівномірно. Найближчим часом планується збудувати спортивні поля зі 
штучним покриттям в Літках та Рожнах.
 В будинках культури та школах працюють різноманітні танцювальні, театральні, 

спортивні гуртки та секції, творчі майстерні.
 Розвиток культури та спорту сприяє наповненню дозвілля жителів громади.





Проектна робота
 Створення та розвиток гідних умов життя в громаді потребує копіткої роботи від всіх 

структурних підрозділів сільської ради. І досить важливе місце в цьому процесі 
посідає робота з договорами з дотриманням всіх вимог законодавства, що 
безпосередньо відображає всю складність бюрократичної системи місцевого 
самоврядування. В апараті сільської ради ефективно займається цією діяльністю 
відділ економіки, інвестицій, публічних закупівель та правового забезпечення.
 За перше півріччя 2021 року відділом було укладено більше 250 договорів на 

виконання робіт, надання послуг чи придбання товарів на загальну суму понад 
25 000 000,00 гривень. До цих проектів, зокрема, належать:

- Послуги з обслуговування мережі зовнішнього вуличного освітлення на території 
Зазимської сільської ради Броварського району Київської області – 1 475 000,00 
гривень;
- Капітальний ремонт приміщень Пухівської медичної амбулаторії ЗПСМ по вул. 
Деснянська, 1А в с. Пухівка Броварського району Київської області – 1 325 536,14 
гривень;
- Капітальний ремонт харчоблоку Рожнівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Свободи, 70 в с. Рожни Броварського 
району Київської області – 1 049 900,00 гривень;
- Будівництво сільського кладовища по вул. Г. Мельника в с. Зазим’я Броварського 
району Київської області (огорожа, відкриті автостоянки, туалети, центральний проїзд) 
– 6 702 362,8 гривень;
-Реконструкція вуличного освітлення в селах Придесення – понад 1 400 000,00 гривень;
-Поточний ямковий ремонт вулиць в селах Придесення – 1 278 216,24 гривень тощо.





Земельні питання
 Як було зазначено напочатку доповіді, більше 77% питань, які розглядалися на сесіях Зазимської

сільської ради в першому півріччі 2021 року, були земельні питання. І це не дивно. Адже наша громада 
знаходиться біля столиці України і земля на нашій території входить в сферу інтересів багатьох як 
фізичних, так і юридичних осіб. Зазимська сільська рада поставила за мету розпоряджатися 
природними ресурсами ефективно та вигідно для нинішніх і майбутніх поколінь жителів громади та 
для екосистеми Придесення загалом. За останні місяці до нас надходили різні економічно дуже 
вигідні пропозиції по купівлі чи оренді землі, але ми їх відхиляли, тому що діяльність об’єктів, що 
планувалася вестися передбачала шкоду природі та людям нашої громади.

 Коли справа стосується великих інвестиційних проектів на території нашої громади, що 
передбачають розробку детального плану території, ми, керуючись вимогами законодавства та своєю 
відповідальністю перед людьми, організовуємо громадські слухання, щоб жителі могли висловити 
свою думку щодо того чи іншого проекту. Для прикладу, протягом останніх кількох днів ми провели 
громадські слухання щодо розробки детального плану території в с.Зазим’я (вул.Деснянська) та 
детального плану території в с.Пухівка (вул.Набережна).

 Продаж земель комунальної власності для інвесторів ми проводимо найвигіднішим шляхом – за 
допомогою виставляння їх на аукціон.

 Завдяки аукціону за перше півріччя 2021 року було продано три земельних ділянки в селі Зазим’я
загальною площею 1,5761 га. Сума надходжень від їх продажу склала 2 243 544,52 гривні.

 Також з аукціону було продано дві земельних ділянки в с.Рожни загальною площею 0,5421 га. Сума 
надходжень до бюджету від їх продажу склала 730 195,96 гривень.

 У зв’язку з виготовленням (оновленням) нормативної грошової оцінки сіл Зазим’я і Погреби, 
вносяться зміни до договорів оренди.

 Розроблені нові нормативно-грошові оцінки населених пунктів Рожни, Літки, Соболівка будуть 
введені в дію з 2022 року.





Благоустрій

 Благоустрій в населених пунктах Зазимської сільської територіальної громади 
забезпечують комунальні підприємства «Добробут» (обслуговують Погреби та 
Зазим’я) і «Рожнівське» (обслуговують Пухівку, Рожни, Літки, Літочки, Соболівку).

 Значну частку витрат КП «Рожнівське» становить вивезення твердих побутових 
відходів – 146 641,14 гривень.

 Також активно проходила робота з покосу трави комунальних територій. Лише в 
червні КП «Рожнівське» здійснило покос на загальній площі 5,36 га.

 Щодо КП «Добробут», то за перше півріччя 2021 року на рахунок КП надійшло 
189 953,00 гривень добровільних внесків на благоустрій від населення, з яких 
187 201,00 гривень було витрачено на заробітну плату і податки на заробітну 
плату трьом працівникам КП, які займаються вивезенням сміття з комунальних 
територій та озелененням в підпорядкованих КП селам – Погреби і Зазим’я.

 На послуги водопостачання за перші 6 місяців було піднято 37,5 тис.куб.метрів
води.

 За перше півріччя 2021 року КП «Добробут» не отримувало коштів із сільського 
бюджету, а працювало виключно за рахунок благодійних внесків на благоустрій та 
доходів від операційної діяльності.



 В весняно-літній період комунальні підприємства займалися ліквідацією стихійних 
сміттєзвалищ біля кладовищ громади. Зокрема, від кладовищ Погребів і Зазим’я
комунальним підприємством «Добробут» було вивезено 500 куб.м сміття.
 Вартість ліквідації стихійних сміттєзвалищ КП «Рожнівським» в підпорядкованих 

йому селах в червні становила більш ніж 88 000 гривень.
 Очевидним є той факт, що на вивезення та прибирання сміття в громаді 

витрачається дуже значна частина коштів, які було б доцільніше витрачати на інші, 
більш соціально орієнтовані проекти. Тому було прийнято рішення запустити нову 
систему сміттєзбору.
 З 1 липня 2021 року в громаді діє нова система збору побутового сміття, яка 

полягає в тому, що переможець відкритого конкурсу ТОВ «Селтік ТБО» забирає 
сміття з-під домоволодінь жителів громади лише в своїх брендованих пакетах. Для 
ефективності даної роботи рекомендується укладання договір жителями громади 
з вказаним підприємством.
 Нова система сміттєзбору дозволить зменшити суму коштів, які витрачається з 

місцевого бюджету на вивезення побутових відходів. Зокрема, лише з місцевого 
бюджету за перше півріччя 2021 року на послуги з вивезення та розміщення 
побутових відходів було витрачено більше 600 тисяч гривень. Цю суму було б 
ефективніше використати на реалізацію соціальних ініціатив громади.
 Також з лютого 2021 року в Придесенні працює збір сортованого сміття 

(вторсировини). За лютий-червень 2021 року було зібрано понад 466 куб.м
вторсировини.



Населений пункт Місяць Об'єм, куб.м

Погреби

Лютий 30
Березень 40
Квітень 40
Травень 40
Червень 40

Зазим'я

Березень 15
Квітень 40
Травень 40
Червень 30

Пухівка

Березень 5
Квітень 10
Травень 10
Червень 10

Рожни

Березень 10
Квітень 10
Травень 10
Червень 10

Літки, Літочки, 
Соболівка

Березень 5
Квітень 15
Травень 15
Червень 15

Погреби, сітка

Квітень 5
Травень 6
Червень 6

Зазим'я, сітка

Квітень 1
Травень 3
Червень 3

Пухівка, сітка Червень 2



Правоохоронна та пожежна безпека
 Ще в минулому році в нашій громаді було відкрито поліційську станцію – це був перший в районі 

проект «Поліцейський офіцер громади».
 Зараз поліцейська станція знаходиться в с.Погреби, працює два офіцери. Найближчі кілька місяців до 

виконання своїх обов’язків приступить ще один офіцер, який на даний час проходить навчання.
 За перше півріччя поліцейськими офіцерами громади було:
-проведено перевірку по: 540 зверненнях громадян, у зв’язку чим здійснено 300 виїздів на місце;
-складено 80 протоколів;
-розкрито 4 злочини за ст.185 ККУ (крадіжка), 1 злочин – ст.309 ККУ (зберігання наркотиків);
-зареєстровано 3 кримінальних провадження за ст.190 ККУ, 5 – за ст.125 (легкі тілесні ушкодження);
-здійснено 20 виїздів з метою охорони громадського порядку;
-здійснено 30 поставок осіб до суду.

 Придесення обслуговують 5 місцевих пожежних команд, які за перше півріччя 2021 року здійснили 
134 виїзди:

-Погребська пожежна команда – 41;
-Зазимська пожежна команда – 22;
-Пухівська пожежна команда – 31;
-Рожнівська – 26;
-Літківська – 14.





Інформування населення
 Основними інформаційними джерелами громади є:
-щомісячна газета «Вісник Придесення», яка поширюється безкоштовно на території 
громади;
-сайт Зазимської сільської територіальної громади;
-фейсбук-група «Вісник Придесення».
 Варто сказати, що вже запрацював оновлений сайт громади, який ми намагалися зробити 

максимально зручним, інформативним та сучасним. Я запрошую всіх ділитися 
інформацією, яка стосується громади, щоб ми могли її розміщувати на наших з вами 
джерелах інформації.
 Зазимська сільська рада здійснює свою роботу прозоро – всі сесії записуються на відео та 

публікуються на ютуб-каналі «Громадський захист Київщини», за що я вдячний 
Литвиненку Віталію.
 Також найближчим часом ми підключимо наш оновлений сайт до електронної 

платформи, за допомогою якої жителі громади зможуть подавати петиції та голосувати 
за них. Після цього ми плануємо подібним чином підключити до сайту інструмент 
«Громадський бюджет» і можливо вже цього року ми зможемо його випробувати на ділі, 
виділивши певну суму грошей в бюджеті, на фінансування з яких жителі громади 
зможуть подавати свої проекти, голосувати за них та спільно з нами реалізовувати в 
Придесенні.





Інші досягнення та перспективи

 1.Нарешті в цьому році до нас дійшло «Велике будівництво». Вже зараз від 
Опікового центру до середини Пухівки прокладено «чорновий» асфальт, в Погребах 
дороблюють тротуари з перспективою якнайшвидше почати робити це й в Зазим’ї
і Пухівці, а по Погребському шляху почали стелити «чистовий» асфальт.

 2.Є велика ймовірність, що в цьому році почнеться ремонт дороги від Київської 
Птахофабрики до зазимських Садів.

 3.В Погребах і Зазим’ї встановлено банкомати, про які так давно просили люди. 
Сподіваємося, нам вдасться переконати банк, щоб банкомати з’явилися і в інших 
селах громади.

 4.Розробляється проект ремонту дороги від Пухівського дитячого садочка до села 
Рожни (поворот на «Трудовик»). Здійснюється плідна співпраця зі Службою 
автомобільних доріг щодо цього питання.

 5.В роботі знаходиться значна частина проектів, що повинні створити гідні умови 
для життя населення. Наша ціль – зробити Придесення зразковою та сучасною 
громадою, де місцева влада, бізнес та громадськість працюють спільно і де 
результат цієї роботи помітний нам і гостям Придесення.





 Дякую за співпрацю жителям громади, підприємцям Придесення та всім тим 
людям, які сприяють розвитку нашого спільного дому – нашій Зазимській сільській
територіальній громаді!
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