
ПРОТОКОЛ 

установчого засідання Молодіжної ради 

при Зазимській сільській раді Броварського району Київської області 

 
12 листопада 2021 року 

с. Літки 

17:00 
 

Присутні: 

Крупенко В. В. – Зазимський сільський голова; 

Бондаренко О. В. – секретар Зазимської сільської ради; 

Кривобок П. В. – спеціаліст Зазимської сільської ради; 

Бойко А. О. – депутат Зазимської сільської ради; 

Дацько-Різник Н. А. – староста Літківського старостинського округу; 

Гайдак М. В. – староста Літочківського старостинського округу; 

Кандидати до молодіжної ради. 
 

З метою належної організації засідання Кривобок П. В. запропонував обрати 

головуючого та секретаря засідання 
 

Від присутніх надійшла пропозиція обрати головуючим установчого засідання 

Кривобока Павла Вікторовича 
 

Голосували:  "ЗА" – 19, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати головуючим засідання Кривобока П. В. 
 

Головуючий запропонував обрати секретарем засідання секретаря Зазимської 

сільської ради Бондаренка О. В. 
 

Голосували:  "ЗА" – 19, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати секретарем засідання Бондаренка О. В. 
 

Головуючий запропонував затвердити такий порядок денний засідання: 

1. Обрання складу молодіжної ради при Зазимській сільській раді Броварського 

району Київської області. 

2. Обрання голови молодіжної ради при Зазимській сільській раді Броварського 

району Київської області. 

3. Обрання секретаря молодіжної ради при Зазимській сільській раді 

Броварського району Київської області. 
 

Голосували:  "ЗА" – 19, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити запропонований порядок денний засідання. 
 

Головуючий надав слово Крупенку В. В. – Зазимському сільському голові. 
 

Віталій Вікторович звернувся до присутніх з вітальним словом та наголосив на 

визначальній ролі активної життєвої позиції молоді для їх майбутнього розвитку та 

життєвого успіху. 



Також Віталій Вікторович висловив сподівання на плідну співпрацю сільської ради, 

депутатського корпусу, виконавчого комітету та молодіжної ради і повідомив про 

особисту підтримку ініціатив молодіжної ради. 
 

Після виступу Крупенка В. В., головуючий запропонував присутнім кандидатам до 

молодіжної ради почергово коротко розповісти про себе. 
 

Кандидати до молодіжної ради презентували себе та стисло розповіли про те, чим 

цікавляться і чим прагнуть займатися. 
 

Після знайомства, головуючий запропонував перейти до розгляду питань порядку 

денного. 
 

Слухали по першому питанню порядку денного: 

Доповідав: Кривобок П. В., головуючий засідання 

Павло Вікторович повідомив, що відповідно до рішення 21 позачергової сесії 

Зазимської сільської ради VIII скликання від 19.10.2021р. №2126 "Про створення 

молодіжної ради при Зазимській сільській раді Броварського району Київської 

області" було затверджено Положення про Молодіжну раду при Зазимській 

сільській раді Броварського району Київської області, яким визначено основні 

моменти створення та функціонування молодіжної ради. 

Згідно з зазначеним вище Положенням, Молодіжна рада при Зазимській сільській 

раді Броварського району Київської області створюється у складі 20 осіб з числа 

молоді, які подали заяви встановленого зразка. 

Головуючий зазначив, що для включення до складу молодіжної ради було подано 

21 заяву. 

Виступив: 

Крутоголов Н. В., кандидат до молодіжної ради 

Нікіта Васильович запропонував з метою прийняття компромісного рішення при 

формуванні складу молодіжної ради не враховувати кандидатуру його дружини 

Крутоголов Ірини Олександрівни. 
 

За результатами обговорення Павло Вікторович запропонував створити Молодіжну 

раду при Зазимській сільській раді Броварського району Київської області у такому 

складі: 

Багіров Вагіф Балага огли 

Барбон Данило Сергійович 

Бойко Андрій Олександрович 

Галицький Олександр Олексійович 

Джебка Ніка Миколаївна 

Козловська Катерина Василівна 

Крутоголов Нікіта Васильович 

Кузін Анна Миколаївна 

Марковецький Денис Васильович 

Натарова Таїсія Олександрівна 

Нем’ятий Назар Володимирович 

Овручевська Діана Савеліївна 

Омельченко Мирослав Ігоревич 

Петрусенко Анна Борисівна 

Радченко Крістіна Миколаївна 

Ромашина Ірина Сергіївна 

Савчук Данило Сергійович 

Стасюк Артем Олександрович 

Царенко Іван Максимович 



Яіцька Оксана Олександрівна 
 

Голосували:  "ЗА" – 19, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Створити молодіжну раду при Зазимській сільській раді 

Броварського району Київської області у складі 20 осіб 
 

Слухали по другому питанню порядку денного: 

Доповідав: Кривобок П. В., головуючий засідання 

Павло Вікторович запитав у присутніх членів молодіжної ради чи є бажаючі очолити 

новостворену молодіжну раду. 

Виступили: Багіров Вагіф Балага огли 

Багіров Вагіф запропонував свою кандидатуру на посаду голови Молодіжної ради. 

Бондаренко Олег, секретар Зазимської сільської ради 

Олег Вікторович повідомив, що відповідно до Положення про Молодіжну раду при 

Зазимській сільській раді Броварського району Київської області, голова 

Молодіжної ради обирається таємним голосуванням. 

Кривобок П. В., головуючий засідання 

Павло Вікторович зазначив, що у зв'язку з наявністю однієї кандидатури на посаду 

голови молодіжної ради, серед членів молодіжної ради розповсюджено бюлетені для 

таємного голосування. Головуючий попросив присутніх поставити відповідні 

відмітки у бюлетенях та віддати їх йому. Також Павло Вікторович запропонував 

доручити здійснення підрахунку голосів Бондаренку О. В. 

Бондаренко Олег, секретар Зазимської сільської ради 

Олег Вікторович здійснив підрахунок голосів та повідомив, що за кандидатуру 

Багірова Вагіфа Балага огли на посаду голови молодіжної ради проголосували: 

"ЗА" – 13, "ПРОТИ" – 2, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Обрати головою Молодіжної ради при Зазимській сільській 

раді Броварського району Київської області Багірова Вагіфа 

Балага огли 
 

Слухали по третьому питанню порядку денного: 

Доповідав: Кривобок П. В., головуючий засідання 

Павло Вікторович запитав у присутніх членів молодіжної ради чи є бажаючі зайняти 

посаду секретаря новоствореної молодіжної ради. 

Виступили: Крутоголов Нікіта Васильович 

Нікіта Васильович запропонував свою кандидатуру на посаду секретаря 

Молодіжної ради. 

Бондаренко Олег, секретар Зазимської сільської ради 

Олег Вікторович повідомив, що відповідно до Положення про Молодіжну раду при 

Зазимській сільській раді Броварського району Київської області, секретар 

Молодіжної ради обирається простим голосуванням. 

Кривобок П. В., головуючий засідання 

Павло Вікторович зазначив, що у зв'язку з наявністю однієї кандидатури на посаду 

секретаря молодіжної ради пропонується голосувати. 
 

Голосували:  "ЗА" – 15, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Обрати секретарем Молодіжної ради при Зазимській сільській 

раді Броварського району Київської області Крутоголова 

Нікіту Васильовича 



 

Головуючий привітав присутніх із створенням Молодіжної ради, обранням її 

керівного складу та повідомив, що протягом найближчого місяця Молодіжну раду 

чекає активний графік діяльності, зокрема: 

- З 15.11 зустрічі-навчання молодіжної ради із старостами, сільським головою 

та секретарем Зазимської сільської ради, на яких можна дізнатися як працює 

Зазимська сільська рада, які проблеми є в кожному селі, як взагалі побудована 

робота ОМС; 

- Молодіжна рада повинна розробити регламент роботи, щоб затвердити його 

на другому засіданні; 

- До 18.11.2021 буде визначено перелік бажаючих, які поїдуть на 

Всеукраїнський тренінг Менеджмент молодіжних центрів», який відбудеться 24-

26.11.2021 в с.Карапиші Обухівського району 

- До 18.11.2021 буде визначено бажаючих, які поїдуть на семінар-тренінг 

«Креативний підхід до реалізації молодіжної політики», який пройде 22-23.11.2021 

в с.Карапиші. 

- До 01.12.2021 потрібно розглянути можливість участі у фінансовій підтримці 

своїх проектів (обласний пітчинг) – від Британської Ради.  

- Ознайомлення з затвердженою програмою розвитку молоді Придесення на 

2022 рік, 

- Спільно із старостами потрібно визначити потенційні місця для облаштування 

молодіжних просторів; 

- Прийняти участь в засіданнях робочих груп по розробці Календаря 

національно-патріотичного виховання на 2022 рік та концепції спортивно-

культурного парку «Придесенська Січ». 
 

Головуючий надав слово гості – Савенко Анні, члену Чернігівської міської 

молодіжної ради  

Анна Савенко привітала членів новообраної молодіжної ради та побажала плідної 

праці на благо молоді та усієї Зазимської сільської територіальної громади. 
 

Головуючий надав слово Бондаренку О. В. 

Олег Вікторович привітав присутніх із створенням Молодіжної ради, обранням 

голови та секретаря Молодіжної ради, а також висловив сподівання щодо активної 

та плідної співпраці Молодіжної ради із сільською радою, депутатами і членами 

виконкому, а також щодо активної участі Молодіжної ради у житті громади. 
 

Засідання установчого засідання Молодіжної ради при Зазимській сільській раді 

Броварського району Київської області закінчено. 

 

 

 

Головуючий       Павло КРИВОБОК 

 

 

 

Секретар        Олег БОНДАРЕНКО 


