
ПРОТОКОЛ №2 

засідання Молодіжної ради 

при Зазимській сільській раді Броварського району Київської області 

 

26 грудня 2021 року 

с. Рожни 

16:00 
 

Присутні 14 членів Молодіжної ради (Додаток №1). 

Запрошені особи:  

- Кривобок П. В. – спеціаліст Зазимської сільської ради; 

 

Через відсутність Багірова В. Б., голови Молодіжної ради, з метою належної організації 

засідання було запропоновано обрати головуючим засідання Бойка А. О. Присутні 

підтримали пропозицію обрати головуючим засідання Бойка Андрія Олександровича. 
 

Голосували:  "ЗА" – 14, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати головуючим засідання Бойко А. О. 
 

 

Порядок денний 
Головуючий запропонував затвердити такий порядок денний засідання: 

1. Ознайомлення з Протоколом попереднього засідання. 

2. Доповідь Лідерів сіл про стан реалізації молодіжної політики в селах. 

3. Про затвердження регламенту роботи Молодіжної ради. 

4. Про затвердження Плану заходів Молодіжної ради на 2022 рік. 

5. Про врахування в роботі Молодіжної ради "Рекомендацій щодо організації роботи 

молодіжного простору", розробленого Міністерством молоді та спорту України (наказ від 

09.12.2021 №4798). 

6. Про участь Молодіжної ради в Громадському бюджеті Зазимської сільської ради на 2022 

рік. 

7. Про участь Молодіжної ради в грантах та програмах матеріально-фінансової підтримки 

реалізації молодіжної політики в Зазимській сільській територіальній громаді від 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних інститутів та організацій. 

8. Про визначення постійного місця та часу зібрання Молодіжної ради. 

9. Про перспективи створення молодіжних просторів в селах Зазимської сільської 

територіальної громади. 

10. Про визначення напрямків діяльності Молодіжної ради та відповідальних осіб серед її 

членів. 

11. Різне (Анкетування, Благодійний ярмарок, Демографічні дані...). 
 

Голосували:  "ЗА" – 14, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити запропонований порядок денний засідання. 
 

 

Розгляд питань затвердженого порядку денного: 

1. СЛУХАЛИ:    Про рішення затвердженні в Протоколі установчого засідання. 

Доповідав: Крутоголов Н. В., секретар засідання: 

Нікіта Васильович ознайомив присутніх з рішеннями прийнятими на установчому 

засіданні Молодіжної ради при Зазимській сільській раді Броварського району Київської 

області від 12.11.2021р., яким визначено основні цілі створення та функціонування 

Молодіжної ради. 

Було запропоновано взяти до відома та надати електронну версію Протоколу для 

ознайомлення членами Молодіжної ради через сформовані засоби комунікації (група в 

Telegram, G-drive). Також розміщати Протоколи засідань МР на сайті https://zotg.gov.ua/. 

https://zotg.gov.ua/


Виступав: Кривобок П.В. 

Було поінформовано, що голову МР, Багірова В. Б., рішенням 25 сесії Зазимської 

сільської ради було включено до складу виконавчого комітету Зазимської сільської ради. 
 

Голосували:  "ЗА" – 14, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Керуватись рішеннями, прийнятими на установчій сесії, членам 

молодіжної ради ознайомитись з електронною версією Протоколу та 

розміщати протоколи на сайті Зазимської СТГ для інформування 

громадськості. 
 

 

2. СЛУХАЛИ:    доповіді Представників сіл з приводу стану справ в селах. 

Доповідав: Бойко А.О., член МР: 

ПОГРЕБИ. Зменшилась активність на кінопоказах. У молоді спостерігається брак 

зацікавленості до самовираження, пасивність, відсутність авторитетів, не цінуються 

створені умови, є прояви необережного поводження з шкільним майном. 
 

Доповідав: Барбон Д. С., член МР: 

ЗАЗИМ’Я. Дітям бракує заходів для самореалізації у вільний від навчання час. Є 

практика організації дозвілля на перервах. Через відсутність тренера, пустують столи для 

настільного тенісу. Є практика організації шкільних дискотек.  
 

Доповідала: Джебка Н.М., член МР: 

ПУХІВКА. Дискотека не популярна серед молоді, тому що вона проводиться 

нерегулярно, під наглядом вчителів й тому не надто успішно. Є потреба в зміні форматі 

заходу. В будинку культури є кімнати, які можна використати для гуртків.  

Також поінформовано про заплановану акцію з висадки дерев 27.12.2021.  

 

Доповідав: Марковецький Д. В., член МР: 

РОЖНИ. Є гуртки: «Умілі ручки» і «Пішохідний туризм», є потенціал для 

впровадження нових напрямків для різного віку. Немає турників у вдало розміщеній 

локації. Є потреба в камерах відео спостереження, через прояви вандалізму на території 

універсального спортивного майданчику, побудовано восени 2021 року. 
 

Доповідали: Натарова Т. О., член МР: 

ЛІТКИ та ЛІТОЧКИ. Невистачає гуртків для розвитку дітей. Номінально вони є, 

реально не діють – потреба в перевірці їх роботи. Є питання матеріального зацікавлення 

вчителів на гуртках. Діє філія від Калинівської школи мистецтв.  Є ідея з вирішення 

проблеми громадського транспорту, - розглянути можливість продовження маршрут 

Пухівського автобусу у вечірній час. Будинок культури с.Літочки не використовується. 

Стоїть нагальне питання омолодження медицинського персоналу в с.Літки. 

 

За результатом доповідей головуючий засідання запропонував оцінити Стан 

реалізації Молодіжної політики як задовільний. 

 

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

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 1. 
 

ВИРІШИЛИ:  Стан реалізації молодіжної політики в населених пунктах – 

задовільний. 
 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи Молодіжної ради: 

Доповідав: секретар МР, Крутоголов Н.В.: 

Нікіта Васильович ознайомив присутніх членів МР з основними пунктами 

Регламенту МР, який запропоновано для розгляду та затвердження. 

Кривобок П.В., запропоновано доповнення до пункту 2.1. в редакції: «Чергові 

засідання проводяться за потребою, але не рідше одного разу на два місяці. Рекомендовано 

раз на місяць.» 



Головуючим виставлено на голосування питання про прийняття Регламенту роботи 

Молодіжної ради з врахуванням запропонованого доповнення до пункту 2.1. 

 

Голосували:  "ЗА" – 13, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 1. 
 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити Регламент Молодіжної ради з врахуванням доповнення 

до пункту 2.1.  
 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану заходів Молодіжної ради на 2022 рік: 

Доповідав: головуючий засідання, Бойко А.О.: 

Андрій Олександрович ознайомив присутніх із Планом заходів Молодіжної ради на 

2022 рік. 

По озвученим заходам були проведені обговорення та сформоване загальне бачення 

по термінам реалізації. Важливим елементом успіху буде формування реальних цілей та 

узгодження концепцій проведення запропонованих заходів МР на 2022 рік. 

За результатами обговорення, було запропоновано: 

Пункт 16. Змінено з «Курси відповідального Батьківства» на «Просвітництво й 

тренінги з Батьківства.» 

Додано пункт 24. – «Свято "Обдарована молодь"». 

Запропоновано для кожного заходу встановити відповідальну особу з членів МР. 

Подальша робота по кожному заходу проходитиме в окремих робочих групах які 

складатимуться як з членів МР, так і з зацікавлених в реалізації заходу активістів. 

Результати роботи групи, напрацювання, пропозиції, потреби тощо, -  презентуватимуться  

членам МР. 

 

Головуючим було запропоновано прийняти Планом заходів Молодіжної ради на 

2022 рік з врахування запропонованих  змін та доповнень. 

 

 

Голосували:  "ЗА" – 13, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 1. 
 

ВИРІШИЛИ:  Прийняти план заходів МР на 2022 рік (оформлено Додатком №2 до 

цього протоколу). До наступного засідання Молодіжної ради, 

визначити відповідальних по кожному заходу 

 

5. СЛУХАЛИ: Про врахування в роботі Молодіжної ради "Рекомендацій щодо 

організації роботи молодіжного простору", розробленого Міністерством молоді та 

спорту України (наказ від 09.12.2021 №4798). 

Доповідав: Кривобок П. В. – спеціаліст Зазимської сільської ради: 

Павло Вікторович ознайомив з рекомендаціями та зазначив, що дана інформація має 

рекомендаційний характер та може лягти в основу методології роботи Молодіжної ради як 

готові напрацювання. 

 

Голосували:  "ЗА" – 13, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 1. 
 

ВИРІШИЛИ:  Взяти до уваги. Включити в план заходів Молодіжної ради на 2022 р. 

під пунктом 25 «Врахування "Рекомендацій щодо організації роботи 

молодіжного простору", розробленого Міністерством молоді та 

спорту України, при створенні Відповідних закладів по селам 

Зазимської територіальної громади». 
 

6. СЛУХАЛИ: Про участь Молодіжної ради в Громадському бюджеті Зазимської 

сільської ради на 2022 рік. 

Доповідав: Кривобок П. В. – спеціаліст Зазимської сільської ради: 



Павло Вікторович проінформував, що прийом заявок для участі в Громадському 

бюджеті почнеться з 1го січня й триватиме до середини лютого. Молодіжна рада має 

сформувати й подати свою заявку для початку інформування громадськості про 

запропоновану ініціативу. 

 

Голосували:  "ЗА" – 13, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 1. 
 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію взято до відома. Провести обговорення серед членів 

Молодіжної ради та сформувати заявку відповідно до вимог її 

подання відповідальними особами. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про участь Молодіжної ради в грантах та програмах матеріально-

фінансової підтримки реалізації молодіжної політики в Зазимській сільській 

територіальній громаді від регіональних, всеукраїнських та міжнародних інститутів 

та організацій.. 

Доповідав: Бойко А. О. – головуючий: 

Андрій Олександрович поділився інформацією по результату проведених 

консультацій з експертами по здобуттю грантів. А саме, присутні були поінформовані, про 

необхідність уваги до деталей у вимогах участі та отримання грантів (форма реестрації, 

типу рахунків й способів отримання коштів і т.п.), а також звітування. Має бути готовності 

до контролю й перевірок з боку організацій донорів. 

Дана сфера діяльності відкриває широкі можливості для успішної реалізації 

запланованих заходів Молодіжної ради й додаткових проектів. Є потреба визначитись чи 

буде хтось з членів Молодіжної ради займатись цим напрямком. 

Головуючим запропоновано взяти інформацію до відома. 

 

Голосували:  "ЗА" – 13, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 1. 
 

ВИРІШИЛИ:  Інформацію взято до відома. Провести обговорення серед членів 

Молодіжної ради та визначити відповідальну особу/осіб й включити 

в план заходів на лютий-березень. Або за відсутності бажаючих - 

відмовитись від участі в грантах. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: Про визначення постійного місця та часу зібрання Молодіжної ради. 

Доповідав: Бойко А. О. – головуючий: 

Андрій Олександрович повідомив, що для зручності планування засідань 

Молодіжної ради, запропоновано провести опитування серед членів Молодіжної ради: 

вибір одно дня на місяць в який назначатиметься засідання Молодіжної ради. 

Запропоновані Варіанти: остання пт. 19:00; остання сб. 11:00; остання сб. 14:00. 

При цьому місце засідань буде змінюватись. 

 

Голосували:  "ЗА" – 13, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 1. 
 

ВИРІШИЛИ:  Провести неофіційне опитування для вибору дня регулярного 

проведення засідань Молодіжної ради. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про перспективи створення молодіжних просторів в селах Зазимської 

сільської територіальної громади. 

Доповідав: Секретар Молодіжної ради – Крутоголов Н.В.: 

Нікітою Васильовичем, зазначено, що дане питання вже розглянуто та включено до 

план заходів Молодіжної ради на 2022 рік. 

 

Голосували:  "ЗА" – 13, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 1. 



 

ВИРІШИЛИ:  В контексті термінів подачі заявки для участі в Громадському 

бюджеті, важливо вже в січні провести оцінку місць для організації 

Молодіжних просторів в селах Зазимської територіальної громади та 

визначити потреби для їх облаштування. Відповідальні – лідери сіл. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про визначення напрямків діяльності Молодіжної ради та 

відповідальних осіб серед її членів. 

Доповідав: Кривобок П. В. – спеціаліст Зазимської сільської ради: 

Павло вікотрович доповів, що з практики роботи Зазимської сільської ради, 

ефективний спосіб вирішення загальних задач – це призначення відповідальних осіб за 

кожен окремий напрямок. І запропонував застосувати аналогічний підхід в Молодіжній 

раді. 

 

Голосували:  "ЗА" – 13, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 1. 
 

ВИРІШИЛИ:  На наступне засідання сформувати напрямки діяльності Молодіжної 

ради та призначити відповідальних враховуючи призначення в плані 

заходів МР на 2022 рік. 

 

 

11. СЛУХАЛИ: Різне (Анкетування, Благодійний ярмарок, Демографічні данні...) 

Доповідав: Кривобок П. В. – спеціаліст Зазимської сільської ради: 

Даних по складу молоді в ЗТГ на разі не має. 

Благодійний ярмарок – відклали для пропрацювання концепції. 

Анкетування – форма готова, потрібно визначитись з оптимальною датою 

проведення опитування серед молоді. 

Конгрес молодіжних рад – є запит на участь постійного представника від ЗТГ. 
 

 

Голосували:  "ЗА" – 13, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 1. 
 

ВИРІШИЛИ:  Пропрацювати дані питання для наступного засідання Молодіжної 

ради. 
 

 

Засідання Молодіжної ради при Зазимській сільській раді Броварського району 

Київської області закінчено. 

 

 

 

Головуючий       Андрій БОЙКО 

 

 

 

Секретар        Нікіта КРУТОГОЛОВ 


